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 potoczny; SYSTEM JĘZYKOWO-MIGOWY (termin 

specjalistyczny) - zespół środków stosowanych 

przez ludzi niesłyszących w porozumiewaniu się 

pomiędzy sobą i z ludźmi słyszącymi, obejmujący 

właściwe danym środowiskom słownictwo oraz 

sposób przekazywania znaków migowych.
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- znaki określające pojęcia (znaki migowe 
ideograficzne)

-znaki określające poszczególne litery i 
liczby (daktylograficzne)

-język migowy jest równoczesną realizacją 
2 subkodów języka naturalnego - odmiany 
mówionej i miganej.
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głośnej i wyraźnej mowy (dopuszczalna wyraźna 
artykulacja bez wydawania głosu, T.V.);

- języka miganego - subkodu języka naturalnego, 
znaków migowych o tej samej treści, co mowa i 
przekazywanych równolegle z nią

- elementów prozodycznych wypowiedzi-mimiki 
twarzy, gestów wtrąconych, nie posiadających 
znaczenia konwencjonalnego, a ułatwiających 
rozumienie tekstu oraz pantomimiki.
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,,Metoda, czyli system postępowania, jest to sposób 

wykonywania czynu złożonego, polegający na 

określonym doborze i układzie składowym, a przy 

tym uplanowiony i nadający się do  wielokrotnego 

stosowani. (… )Metoda to nic innego jak tylko 

sposób uświadomiony i systematyczny”.
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 Schemat uwzględnia zarówno 
założenia tzw. szkoły francuskiej 
(preferującej migi), jak i szkoły 
niemieckiej (propagującej 
dydaktyczny pragmatyzm 
ujawniający się w kształtowaniu u 
osób niesłyszących mowy 
artykułowanej).

 Nauczanie mowy jest głównym 
celem surdopedagogiki, 
opanowanie mowy dźwiękowej na 
odpowiednim poziomie, mogłoby 
umożliwić osobom z zaburzeniami 
słuchu wyjście z izolacji społecznej 
i pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym tj. tzw. pełną 
integrację z osobami słyszącymi.
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 stanowi celowy i świadomie wypracowany 

sposób nauczania z wykorzystaniem 

elementów z czterech podstawowych 

metod (oralnej, słuchowej, daktylnej i 

migowej) stosowanej w procesie 

dydaktycznym rozwijania mowy dzieci 

głuchych. Wspólne elementy tych metod 

to: wzrokowa percepcja pisma i 

wzrokowo-czuciowy odbiór 

przekazywanych treści.
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-W poszczególnych systemach kształcenia osób z 
uszkodzonym słuchem stosuje się określone metody 
wychowania, które pod względem naukowej 
refleksji i surdopedagogicznej praktyki stale 
ulegają większemu wydoskonaleniu i 
wyspecjalizowaniu.

-Obecnie znajdują zastosowanie w wychowaniu 
słuchowym dzieci w wieku przedszkolnym oraz w 
procesie kształcenia słuchu dzieci szkolnych z 
uwzględnieniem świadomego i celowego udziału w 
nim ucznia. 

NPDN PROTOTO



 przyjmują obecnie dwojaki charakter: 
monosensoryczny – co wyraża się z przywiązaniu 
do podstawowego znaczenia w rozwoju osobowości 
do kompensacji w obrębie jednego analizatora, 
percepcji wzrokowej lub kinestetycznej i 
dotykowej. 

 Charakter polisensoryczny, co polega na 
wykorzystywaniu w procesie rewalidacji wielu 
zmysłów, a głównie poza zachowanymi resztami 
słuchu , wzroku, zmysłów taktylnego (dotykowego) 
i kinestetycznego.
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Metody słuchowe (audiotory approach),

 Metody kinestetyczne ( tactile approach), 

Metody wzrokowe ( visual approach) nie 

stanowią ,,samodzielnych’’ metod 

nauczania.   

NPDN PROTOTO



Współcześnie przeważa pogląd, że 

najskuteczniej możemy rozwijać dziecko z 

uszkodzonym słuchem stosując metody 

polisensoryczne. 

 Jednak w odniesieniu do niedosłyszenia 

koncentrujemy się przede wszystkim na 

rozwoju i kształcenia zachowanych resztek 

słuchu; w przypadku uszkodzenia wzroku i 

słuchu będą dominować doznania dotykowe i 

kinestetyczne. 
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W systemie nauczania językowo-migowego 

będzie dominować analizator wzrokowy i 

kinestetyczny.

 Słuch podobnie jak i wzrok jest 

telereceptorem, uszkodzenie słuchu we 

wczesnym dzieciństwie ma wpływ na 

zaburzenie percepcji wzrokowej.

 Słuch jest najbardziej wrażliwy na doznania 

związane z częstotliwością w granicach 80-

800 Hz, natomiast dotyk w granicach 200-800 

Hz.  
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Archigenes używał 
trąbki słuchowej w 
celu wzmocnienia 
dźwięku. 
W VI wieku 
Aleksander 
dokonywał 
podobnych prób.

NPDN PROTOTO



 Początki nowożytnych dziejów kształcenia dzieci 

z uszkodzonym słuchem wiążą się z nazwiskiem 

hiszpańskiego mnicha Pedro Ponce de Leon 

(1510-1584). Rok 1555 jest datą rozpoczęcia 

nauczania przez de Leona dziecka niesłyszącego 

pochodzącego z rodziny szlacheckiej.

Manuel Ramirez de Carion (1579-1652), 

zainspirowany działalnością de Leona, uczy 

kilkoro dzieci niesłyszących utrzymując 

stosowaną przez siebie metodę nauczania w 

tajemnicy. 
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Publikuje w Madrycie pierwsze dzieło o 

kształceniu niesłyszących pt.: Reduction de 

las letras y arte para enesenar a ablar los 

mundos. Podkreślał w nim znaczenie 

artykulacji, nie rozwijając odczytywania z 

ust, ponieważ jego zdaniem ta umiejętność 

przeszkadza niż pomaga w nauce . Ponadto 

stosował alfabet palcowy oraz metodę 

pojęciowo-gestową ( ideometic procedure). 

Uczył rzeczy Bonet naśladował de Cariona. 

Najlepszym wiekiem rozpoczęcia nauki z 

dzieckiem niesłyszącym był według Boneta 

okres między 6-8 roiem życia. 
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Jean Gaspard Marie Itard 

(1774-1838) dokonał podziału 

niesłyszących według 

zachowanych resztek słuchu i 

prowadził z nimi ćwiczenia 

rozwijania i poprawy tego 

zmysłu.  
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 Victor Urbantschitsch(1847-1921) był z kolei 

zdania, że przez odpowiednie ćwiczenia 

można doprowadzić do wznowienia nerwu 

słuchowego, jego antagonista profesor 

uniwersytetu w Monachium Friedrich Bezold 

(1842-1908) twierdził zaś, że  ,,słuchu z 

niczego nie można wyczarować, współczesna 

medycyna zregenerować go nie potrafi, w 

okresach niemowlęctwa możliwa jest 

kompensacja uszkodzonego analizatora 

słuchu”.
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Jan Siestrzyński oraz Mieczysław Kempa, dyrektora zakładu 
głuchych we Lwowie.

Ich dokonania w innych warunkach kontynuowali po II wojnie 
światowej:

Wacław Tułodziecki (dyrektor Instytutu Głuchoniemych i 
Ociemniałych w Warszawie, wybitny metodyk nauczania 
niesłyszących),

Aurelia Popiołowa( wizytator Ministerstwa Oświaty i 
Wychowania), nauczycielka Apolonia Jaworska a także 
działalność Komisji Matki i Dziecka w Warszawie, poradnie we 
Wrocławiu i w Szczecinie.
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Nauczanie dzieci z uszkodzonym słuchem do 

początku XIX wieku miało charakter 

jednostkowy, co m.in. wynikało z braku 

powszechnego obowiązku  szkolnego. W 

stosownych metodach nauczania wykorzystano 

zmysły wzroku i dotyku. Natomiast możliwości 

rozwoju percepcji słuchu w okresie 

niemowlęcym nie były wówczas jeszcze znane. 
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Większość przedszkolnych dzieci głuchych, które przeszły w 
niemowlęctwie trening słuchowy i zostały doprowadzone do 
odczytywania mowy z ust ( przy jednoczesnym skutecznym 
noszeniu od urodzenia aparatów słuchowych i wibracyjnych ) 
mogą uzyskać w przedszkolu poziom słownictwa około 300 słów,

W  wieku 6 lat wynosi on średnio 600 słów. Dzieci głuche w wieku 
6 lat mogą wymawiać sylaby i połączenia sylab języka 
ojczystego.

W zakresie nauki mowy liczy się zastosowanie metody ,,z ust do 
ust’’. Przed ukończeniem 9 lat może już powtórzyć choćby 
najtrudniejsze słowa.
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* Przełom w ewolucji współczesnych metod kształcenia 
słuchu, rozwój audiometrii, której narodziny przypadają 
na rok 1921

** Wprowadzenie w latach trzydziestych XX wieku 
pierwszych aparatów słuchowych, które mogły być 
noszone przez małe dzieci

*** Stwierdzenie przez audiologów, że mniej niż 5 % tzw. 
totalnie głuchych całkowicie nie słyszy. Nawet osoby 
mające głębokie uszkodzenie słuchu mogą nosić aparat 
słuchowy i wykorzystywać zachowane resztki słuchu.
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Stosowanie dwu aparatów słuchowych umożliwia:

Lepszą percepcję słuchową z uwagi na kierunek, 
odległość i poczucie przestrzeni,

Większą możliwość lokalizacji źródła dźwięku,

Mniejszą potrzebę wzmacniania dźwięku w aparacie 
słuchowym,

Różnicowanie z zmniejszonym wzmocnieniem

Postrzeganie mowy, przy otaczającym hałasie.  
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Wszystkie te osiągnięcia spowodowały rozwój 
metody tzw. mulisensory approach, zwanej także 
,,look and listen’’( czyli patrzeć i słuchać ), która 
jednak jak to podkreślaD.Pollack stopniowo zaczęło 
ograniczać jedynie do kształcenia sztuki 
odczytywania z ust. 

Powstanie w 1940 roku audiologii, zajmującej się 
diagnostyką i rewalidacją dzieci w wieku 
przedszkolnym miało zasadniczy wpływ na 
zainteresowanie rozwojem i kształceniem słuchu         
( auditory training).
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Świadomość bodźca,

Zwrócenie uwagi na bodziec,

Motywacja,

Uczenie się.
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 Skupienie się w procesie rewalidacji głównie na 
ćwiczenie uszkodzonego słuchu, jednozmysłowym 
podejściu, prowadzi do reakcji multisensorycznej
dziecka.

 Metoda multisensoryczna, która ogranicza się w 
praktyce do wykorzystania zmysłu wzroku i 
czynności motorycznych w uczeniu się prowadzi do 
nadkompensacji zmysłów nie uszkodzonych. 
G.Beckmann i A. Schilling sugerują, aby uniknąć 
rozwoju odczytywania z ust dopóki nie utrwali się 
orientacja słuchowa dziecka, czyli nastawienie się 
dziecka na korzystanie i wykorzystanie 
zachowanych resztek słuchu.  
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to zwrócenie uwagi nie jedynie na jego 
ćwiczenie (hear training), lecz także na 
konieczność życia dziecka z uszkodzonym 
słuchem w środowisku dźwiękowym.

-Koncepcję tą zdefiniował A.van Uden.Na gruncie amerykańskim 
znana jest pod nazwą akoupedics ( termin użyty po raz pierwszy 
przez Henka Huizinga) bądź metodą akupetyczną(akoupedic
approach). 

„Metoda akupedyczna’’ jest to proces integrowania 
słuchu z osobowością  dziecka.
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Cele ćwiczenia słuchu to: lepsze rozumienie języka 
mówionego, szybsze opanowanie posługiwania się językiem 
przez dziecko i jego rozwój w kierunku normalności; lepsza 
wymowa dziecka w znaczeniu wyrazistości głosu, artykulacji i 
rytmu: większa możliwosc korzystania ze szkolnych 
przedmiotów nauczania; lepsze przystosowanie społeczne i 
emocjonalne,

Podstawowe zasady metody akupedycznej to: wykrycie 
uszkodzenia słuchu we wczesnym dzieciństwie (po urodzeniu); 
zaopatrzenie w dwa aparaty słuchowe dla zapewnienia 
maksymalnych warunków wyrównania możliwości słyszenia; 
zapewnienie pełnych warunków umożliwiających 
wykorzystanie przez dziecko z uszkodzonym słuchem 
zachowanych resztek słuchu. Nawiązuje do koncepcji 
sprzężenia zwrotnego Norberta Wienera.NPDN PROTOTO



 Ćwiczenia koncentrują się na świadomości i 

interpretacji słyszalnych dźwięków za 

pośrednictwem aparatów słuchowych  noszonych 

przez dziecko cały dzień, co pozwala na :

Wykorzystywanie mechanizmu słuchowego 

sprzężenia zwrotnego; dziecku zwraca się uwagę i 

koncentruje jego uwagę na dźwięki i jego 

naśladowaniu przez stymulację dźwiękową 

odbieraną w zasadzie normalnie.

Dziecko rozwija głos prawidłowo i stale 

koncentruje go poprzez  aparat słuchowy.
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Normalne wzorce językowe – aspekty 

semantyczny (znaczenie) i 

behawioralny(przekładanie dźwięku i znaczenia 

na aktywność, ruch) realizuje się poprzez 

doświadczenie, dziecko jest odpowiednio 

motywowane od niemowlęctwa –równocześnie 

towarzyszy doświadczenie; atmosfera i 

podstawa akupedyczna, która charakteryzuje  

się tym, że dziecko bardzo mało czasu spędza 

w ciszy.  
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Systemem nauczania mowy 
dźwiękowej;

Systemem nauczania za 
pośrednictwem pisma i daktylologii, 

System nauczania językowo-
migowy.
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 System nauczania mowy dźwiękowej w swojej 
istocie polega na nauczaniu i odczytywaniu z ust. 
Żyjący w Holandii Johan Konnrad Ammann (1669-
1724), szwajcarski lekarz pracujący jako nauczyciel 
niesłyszących, jako pierwszy opisał praktyczną 
metodę nauczania mowy dźwiękowej w dziele pt. 
Surdus Loquens. 

 Ammann wykorzystywał lustro artykulacyjne 
(którego zastosowanie po raz pierwszy opisał Franz 
Merkuliusz van Helmont,(1614-1699), 
uwzględniając odczytywanie z ust) w celu 
upoglądowienia ruchu  narządów artykulacyjnych, 
umożliwił także uczniom niesłyszących oraz 
Dissertatio de lequela (1700), należy do wybitnych 
klasyków wczesnego okresu rozwoju wczesnego 
rozwoju myśli i dydaktyki surdopedagogicznej.         
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 Pierwszego opisu fenomenu przewodnictwa kostnego 
dokonali Gerolamo Cardano ( 1501-1576) oraz  Giovanii 
Filippo Ingrassis (1510-1580). W nauczaniu niesłyszących 
zjawisko przewodnictwa kostnego za pośrednictwem zębów 
wykorzystał Nicolas Cabeo ( 1581/83- 1650). Na karcie 
tytułowej książki Johna Bulwera, angielskiego lekarza i 
antropologa pt. Philowera, angielskiego lekarza i 
antropologa, Philocophus: or the Deafe and Dumbe Man’s
( London, 1648) widnieje wizerunek niesłyszącego, który 
przytrzymuje zębami smyczek, w ten sposób odbiera 
dźwięki.    

 System nauczania za pośrednictwem pisma i daktylologii-
polega na nauczania dziecka rozumienia języka i mowy za 
pomocą pisma, przy czym nauczyciel i uczeń posługują się 
alfabetem palcowym. George Dalgarno (1626-1687) w swej 
pracy Didascolocophus, or the Deaf and Dumb Man’s Tutor, 
wydanej w Londynie w 1680 r. jako pierwszy przyjmuje za 
punkt wyjścia i nauczania języka- pisma. W rozwoju dziecka 
niesłyszącego przysługiwał szczególną uwagę do pisania. 
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Dalgarno wprowadził alfabet palcowy, różniący się 
jednak formą od alfabetu palcowego Boneta. W 
odróżnieniu od daktylologii znaki alfabetu Dalgarno 
były przyporządkowane w określony sposób 
wewnętrznym partiom powierzchni dłoni.

 System nauczania językowo-migowy polega na 
przyporządkowaniu poszczególnym pojęciom 
słownym znaku migowego. Metoda nauczania 
niesłyszących za pomocą znaków migowych została 
rozwinięta przez księdza l’Epee (1712-1789) i 
przedstawiona w napisanej przez niego księdze 
Instruction des sourds et muets par la voie des 
signes méthodiques( Instrukcja głuchoniemych 
poprzez metodyczne znaków) w 1776 roku. 
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Pierwsza bardziej powszechna, uwzględnia niezależnie 
obok siebie język migowy i mowę dźwiękową. 

Druga polega na ścisłym przyporządkowaniu mowie 
znaków języka migowego i daktylografii. 

Wspólną cechą wymienionych koncepcji kształcenia osób 
z uszkodzonym słuchem jest wykorzystanie słowa 
pisanego. 

Wszystkie współczesne metody kształcenia niesłyszących 
uwzględniają bezpornie słowo drukowane, pismo jako 
jeden z podstawowych środków rozwoju tych osób. 
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I. Metoda oralna, najwybitniejszym jej rzecznikiem jest np. 
A.van Uden,

II. Metoda oralno-graficzna, jej rzecznikiem jest np. E.Kern. 

III. Metoda daktylna+ pismo+ mowa dźwiękowa, należy 
wymienić metodę rochesterską i metodę Zykowa.

IV. Metoda językowo-migowa, która uwzględnia: posługiwanie 
się wyłącznie językiem migowym; równocześnie mową 
dźwiękową i językiem migowym oraz totalną komunikację.    
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Wyróżniane są  trzy sposoby nauczania języka oraz trzy sposoby 
nauczania mowy dźwiękowej, znajdujące zastosowanie w nauczaniu 
języka osób z uszkodzonym słuchem. Są to :

metody kreatywne, 

metody imitatywne 

metoda reflektywna.
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 w nauczaniu języka uwzględnia dwa etapy: 

 etap wstępnego nauczania języka, którego celem jest pomoc w 
przyswojeniu dziecka mowy z równoczesną nauką czytania, pisania 
i odcztywania z ust oraz 

 etap rozbudowania języka, którego celem jest z kolei rozwój 
leksykalny (składniowy) i morfologiczny, określany przez Lowego 
jako ,,formalny’’.

Podejście kreatywne ma charakter tradycyjny, tj. analityczny.

 Metody cechujące się kreatywnym podejściem w nauczaniu języka 
polegają na nauczaniu dzieci według ściśle zaprogramowanych 
wzorów zdań. Dzieci przyswajają sobie określone kwantum słów, z 
których później są budowane zdania według programu. Jednym z 
prekursorów tego podejścia był R.Sicard. 

 Współcześni surdopedagogowie, opracowując metody kreatywne 
w pracy z dzieckiem, nawiązują zwykle do generatywnej, 
transformacyjnej gramatyki N.Chomsky’ego.
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 za punkt wyjścia nauki dziecka przyjmuje się mowę 

potoczną – mowę otoczenia. 

 Język nie jest propagowany. 

Wychodzi się z założenia, że dziecko przez 

naśladowanie prędzej czy później powinno się 

nauczyć wyrazów i zdań określających przedmioty, 

którymi się posługuje.

 Pierwszym przedstawicielem  imitatywnego

podejścia był G.Dalgarno. 
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 Metoda reflektywna łączy cechy metod imitatywnych ze 
ścisłą ustaloną kolejnością przyswajania przez dziecka 
niesłyszące materiału językowego charakteryzującą 
metody kreatywne. Jej największym propagatorem jest 
Antony van Uden. 

 Metoda macierzysta jego autorstwa polega na rozwijaniu  
wypowiedzi dziecka w naturalnych sytuacjach, 
nauczycielka wprowadza słowa lub zdania, które dziecko 
pragnęłoby wyrazić, przy dziecko zwraca uwagę na 
rytmiczność wypowiedzi dziecka. Wypowiedzi te są 
następnie zapisywane. Dziecko z pomocą nauczycielki 
wykrywa reguły językowe w dwóch etapach:

1. najpierw w podanych na tablicy i zapisanych w 
zeszycie wypowiedziach własnych, 

2. następnie podczas konwersacji. 
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 Metoda łączy cechy metod programujących rozwój 
języka i mowy dziecka oraz metod wykorzystujących 
naturalne potrzeby ucznia i wymagających dostosowania 
programu nauczania do naturalnych sytuacji, w jakich 
dziecko się znajduje. 

 Obok wymienionych trzech sposobów rozwoju dziecka, 
wyróżniamy również sposoby rozwoju umiejętności 
posługiwania się mową dźwiękową. Odwołują się one 
bezpośrednio do idywidulnych zdolności dziecka do 
wykorzystywania fizjologicznych i psychologicznych 
mechanizmów usprawniania, kompensacji i korektury za 
pośrednictwem zmysłów: słuchu, dotyku i kinestetyki.   
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 Podstawowym celem kompensacji w obrębie 

uszkodzonego analizatora słuchu, kompensacji 

uszkodzonego słuchu za pośrednictwem zmysłów 

dotyku, wzroku i czucia wewnętrznego, jest 

umożliwienie dziecku samokontroli, sprzężenia 

zwrotnego  dotyczącego wyrazistości artykulacji       

( akcent, melodia, rytmiczność), oraz jej 

korektury.

 Bodźce dźwiękowe mogą być wykorzystywane za 

pomocą zachowanych resztek słuchu oraz mogą 

być odbierane pośrednio za pomocą dotyku, np. 

,,mówienie do ręki’’.
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 Artykułowane wypowiedzi słowne mogą być 
zatem postrzegane za pomocą słuchu, doznań 
kinestetycznych, dotykowych, za pośrednictwem 
lustra artykulacyjnego, magnetowidu.

 Punktem wyjścia w procesie rozwoju mowy są: 
głoska, sylaba bądź całości językowo-słowne.

 Metodę, która w początkowym rozwoju mowy 
dźwiękowej uwzględniła głoskę wprowadził 
J.Vatter ( 1842-1916). Współcześnie jest ona 
kontynuowana w Stanach Zjednoczonych przez 
M.McGinnis. Zgodnie z tą metodą, zwaną 
Association Phoneme Unit Method, dziecko uczy 
się poszczególnych głosek ( fonemów), z których 
następnie składa sylaby a z nich wyrazy. 
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 Kształtowanie umiejętności odczytywania z ust 
jest integralną częścią metody językowej.

 Jest to umiejętność związana z ukierunkowanymi 
procesami postrzegania, identyfikacji oraz 
rozumienia określonych, głównie wizualnych, 
słuchowych oraz kinestyczno-artykulacyjnych 
całości językowych, w określonym kontekście 
zdaniowym i sytuacyjnym. Umiejętność 
nabywania za pomocą specjalnych metod 
nauczania-uczenia się. 

 Umiejętność odczytywania z ust, przyswajana w 
procesie uczenia się, nie została do końca 
wyjaśniona.       
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M. Jędrzejczak wyróżnia  kilka czynności, które 

składają się na proces odcztywania z ust: 

wzrokowe spostrzeganie sygnałów mowy, 

 korektywno-uzupełniająca praca analizatora  

kinestetycznego  mowy, 

 domysł i sensowne kombinowanie odebranymi 

sygnałami mowy.   

 Każdy z tych czynników jest złożonym procesem o 

wielu zmiennych, dlatego kształtowanie 

umiejętności, którą z uwagi na jej złożoność ciągle 

jeszcze możemy nazwać nauczaniem sztuki 

czytania z ust wypowiedzi słownych.
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 Teoria analityczna podkreśla uzupełniającą funkcję myślenia 
w procesie odczytywania widocznych i niewidocznych 
składowych ,,alfabetu wzrokowego’’.

 Teoria syntetyczna ujmuje odczytywanie z ust zgodnie z 
psychologiczną teorią ,,gestaltystów’’, czyli teorią postaci.

 Z kolei kinestetyczna odwołuje się do poczucia rytmu ( mowa 
jest wyrażona za pośrednictwem swoistych impulsów 
ruchowych) i motoryki. 

 Punktem ciężkości tej metody jest równoczesne mówienie 
podczas odczytywania z ust, u osoby z uszkodzonym słuchem, 
za pośrednictwem słabych bodźców optycznych, powinno 
wywołać uwarunkowane kinestetyczne) określone sekwencje 
ruchów artykulacyjnych. 

 Współcześnie podkreśla się znaczenie  sprzężenia zwrotnego 
w kształceniu odczytywania z ust. Niesłyszący informację 
mogą postrzegać za pośrednictwem znaków ułatwiających 
odczytywanie z ust. Niesłyszący informację mogą postrzegać 
za pośrednictwem znaków ułatwiających odczytywanie z ust, 
na co zwrócił uwagę w naszym kraju J.Siestrzyński 
wprowadzając ,,ręczno-ustne znaki’’. Systemy ułatwiające 
postrzeganie mowy, mówienie.    
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 Podstawową funkcję w rozwoju języka i 
mowy dziecka niesłyszącego powinien 
spełniać zmysł słuchu oraz kompensacja w 
obrębie uszkodzonego analizatora. 

W zależności od stopnia uszkodzonego 
słuchu, okresu rozpoczęcia pracy 
rewalidacyjnej z dzieckiem, jego 
indywidualnych możliwości wykorzystywania 
zachowanych resztek słuchu, punkt ciężkości 
może ulec przesunięciu na postrzeganie 
informacji za pomocą doznań wzrokowych i 
kinestetyczno-taktylnych. 
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 Doznania kinestetyczne, szczególnie uzyskiwane 
za pośrednictwem języka, są stosunkowo słabe i 
w samokontroli wypowiedzi słownych odgrywają 
małą rolę. 

 Dużo większe znaczenie mają doznania taktylne. 
Za pośrednictwem dotyku, doznań taktylnych 
możemy odbierać takie wrażenia jak: 
wibracyjne, temperatury, ucisku, bólu, 
kinestetyczne. W zakresie doznania taktylnego 
mieszczą się zatem wrażenia odbierane przez 
różne zmysły, często postrzegane symultanicznie 
(np. temperatury i ucisku podczas dotknięcia 
kawałka lodu).     
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 Metody, w których wykorzystywane są znaki 
niedźwiękowe, prawie się są u nas znane, co skłania 
do ich przynajmniej ogólnego omówienia. 

 Metody niefoniczne, czyli niedźwiękowe- będziemy 
rozumieli wszystkie sposoby systematycznie stosowane 
w kształceniu i wychowaniu osób z uszkodzonym 
słuchem, w których w zasadzie nie wykorzystuje mowy 
dźwiękowej. Metody, w których nauczyciel i uczeń 
posługują się znakami języka migowego, alfabetem 
palcowym( daktylologią), pismem.  

 Metody nie uwzględniają jednej, izolowanej formy 
niedźwiękowego przekazu.  

 Znaki języka migowego mogą być stosowane z 
daktylologią  i mową dźwiękową, alfabet palcowy 
może uzupełnić bądź zastępować mowę dźwiękową. 
Język migowy może uzupełnić w działalności 
dydaktycznej i komunikacji pismo ( etykietka).
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Według F.de Saueeur’em można wyróżnić 
dwa aspekty języka migowego. 

 Język zawiera cechy społeczne, abstrakcyjne 
i trwałe. 

 Jego,,mówienie’’przejawia się w 
konkretnych, indywidualnych i 
przemijających aktach użycia języka. 

W akcie porozumiewania się za pomocą 
języka migowego można wyróżnić: 

 a) proces migania, polegający na 
przekazywaniu określonych treści 
znaczeniowych 
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W komunikowaniu się między ludźmi słyszącymi, 

obok dźwięków mowy ludzkiej i słowa 

drukowanego, istotną rolę odgrywają: mimika, 

gesty, gestykulacja a także konwencjonalne znaki, 

wynikające z językowej tradycji, a wyrażające 

określoną semantyczną treść, zastępujące całe 

zdania, np. wygrażanie pięścią, grożenie palcem, 

tzw. itp. figa. 

U osób niesłyszących, znaki niefoniczne, 

szczególnie tzw. język migowy, daktylologia 

odgrywają znacznie ważniejszą rolę. Mogą stanowić 

wyrażenia swych uczyć i myśli oraz podstawowy 

sposób komunikowania się między osobami 

niesłyszącymi.       
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Najbardziej istotna i oczywista różnica 

dzieląca język dźwiękowy od języka 

migowego dotyczy środków wyrazu, czyli 

odmiennych znaków występujących w 

jednym i drugim języku. Język migowy 

charakteryzuje się przekazywaniem 

informacji za pośrednictwem znaków 

niefonicznych.

 Porozumiewanie za pośrednictwem znaków 

języka migowego może mieć różny stopień 

abstrakcji.  
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 W piśmiennictwie surdopedagogicznym, język migowy-
rozumiany jest jako zespół środków, za pomocą których 
porozumiewają się ludzie niesłyszący między sobą i z 
ludźmi słyszącymi wraz z właściwymi danym 
środowiskiem systemami migowymi i językowo-
migowymi oraz zasobem pojęć migowych-
odpowiadałoby on pojęciu ,,langue’’; 

 Polski system migany – występujący jako zunifikowany 
system znaków migowych, w których obok znaków 
ideograficznych  wyrażających całe pojęcia w ich 
zdaniach, mogą występować znaki daktylologiczne –
przekazywany zgodnie z zasadami gramatyki języka 
polskiego; system językowo-migowy, charakteryzujący 
się równoległym przekazywaniem dźwiękowym w postaci 
mowy dźwiękowej i niedźwiękowej, wyrażanym w 
postaci języka miganego, gestów, gestykulacji i 
pantomimy.    
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 System językowo-migowy, a w nim polski język migany, 
w odróżnieniu od migów naturalnych, bardziej 
złożonych, które rozwijają się w każdej szkole dla 
dzieci niesłyszących, jest sztucznym systemem 
porozumiewania, rozwiniętym w sposób świadomy i 
celowy.

 Używając wyrażenia znaki migowe, będziemy 
rozumieli zarówno naturalny język migowy, sztuczny 
język migowy.

 Znaki migowe będziemy rozumieli jako  systemy 
znaków niefonicznych, konwencjonalnych, 
dwusygnałowych, o różnym poziomie abstrakcji, na 
które składają się statyczne oraz dynamiczne układy i 
ruchy rąk i ciała, naturalne gesty i gestykulacja, 
naturalna mimika i konwencjonalizowana 
pantomimika.
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 Znaki migowe tworzą określony system porozumiewania o 
cechach języka. W ich obrębie możemy wyróżnić systemy 
znaków stanowiące:

 -migi naturalne, powstające spontanicznie, które są 
wynajdywane przez dzieci niesłyszące na poziomie 
przedszkolnym, szczególnie w zakładach specjalnych. 
Poziom abstrakcyjności języka jest niski, konkretno-
obrazowy;

 -migi konwencjonalne, które kształtują się pod wpływem 
tradycji subkultury niesłyszących, a przede wszystkim w 
wyniku nauki szkolnej i pozostające pod wpływem 
rozwijanej mowy dźwiękowej. Jest to język ubogi, 
wieloznaczny, o bardzo niepełnej i niedoskonałej gramatyce;

 Migi sztuczne obejmują liczne znaki migowe ( około 4000 
znaków z możliwością tworzenia znaków pokrewnych 
znakom podstawowym do 20 000 znaków). 

 Są one prawdziwym językiem podlegającym innym lub tym 
samym regułom językowym co mowa dźwiękowa. 
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 W nauce szkolnej migi naturalne i 

konwencjonalizowane z reguły nie znajdują 

zastosowania. Znaki mimiczne, znaki gesty są zwykle 

wykorzystywane przez nauczycieli w sposób naturalny. 

Znaków ideograficznych, które występują w języku 

migowym, najczęściej nauczyciele unikają, z 

wyjątkiem szkół dla dzieci niesłyszących jednocześnie 

upośledzonych umysłowo.

 W Polsce i w innych krajach migi naturalne i 

konwencjonalne odrzucane w pracy. 

 Oddzielną grupę stanowią migi sztuczne.

 Wyróżniamy różne systemy języka migowego, są one 

stale rozwijane i doskonalone.    
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W Polsce w pracy szkolnej nie są wykorzystywane. 
Najsilniejszy i najbardziej konsekwentny ich rozwój 
i wykorzystanie w pracy szkolnej występuje w 
Stanach Zjednoczonych. Wynika to przede 
wszystkim z tradycji rozwoju szkolnictwa dla 
niesłyszących w tym kraju. 

Metoda francuska de l’Epee’go polegała na 
zastosowaniu sztucznych, logicznie i metodycznie 
rozwinie tych znaków migowych, uzupełniających 
daktylografią i pismem. De l’Epee wyróżnił znaki 
migowe podstawowe, które określały leksykalne, 
gramatyczne aspekty  oraz syntaktyczne względy 
przekazywanego tekstu.

 Znaki skrócone odnosiły się do skrótów znaków 
metodycznych.
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 Richard Paget (1869-1955) uczony zajmujący się fonetyką, począwszy od 
1928 r. zainteresował się językiem migowym tworząc system, w którym 
każdemu słowu odpowiadał jeden znak migowy. Wypowiedzi słowne i znaki 
języka migowego mogły przebiegać jednocześnie i w sposób 
zsynchronizowany

 Znaki syntaktyczno-gramatyczne ułatwiały zrozumienie przekazywanego 
tekstu. W roku 1958 pani G.Paget i P.Gorman udoskonalili system R.Pageta.

 System PGS polega na tym, że:

 każdemu słowu odpowiada znak migowy realizowany przez jedną lub dwie 
ręce,

 cechuje obrazowość i  poglądowość,

 naukę znaków migowych, ich rozpoznanie i użycie ułatwia ,,Basic Signs’’-
podstawowy zbiór znaków migowych w liczbie ok. 35, które można 
wykorzystać dla przedstawienia pojęć pokrewnych,

 stosuje się oddzielnie znaki gramatyczne np. dla liczby mnogiej 
czasowników.

 Metoda ta ma pomoc szczególnie małym dzieciom z uszkodzonym słuchem 

w przyswojeniu gramatycznie prawidłowej mowy dźwiękowej. 
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 Daktylologia: czyli palcowanie, zależy na 
pokazywaniu każdego wyrazu za pomocą alfabetu 
ręcznego.

 Nierówna wyższa jest w zastosowaniu metoda 
ideograficzna, czyli obrazowa, polegająca na 
przedstawieniu pojęć znakami, o ile można 
najbardziej rzecz  malującymi. Stanowi ona 
właściwą mowę mimiczną gluchoniemych i dlatego 
powszechnie jest przez nich używaną .. Migi 
naturalne we wszystkich krajach są jednakowe, 
znaki sztuczne (umówione) bywają niekiedy 
odmienne’’. 

 Opracowanie słownika języka migowego autorstwa 
Stanisława Siły-Nowickiego ( obejmujące 500 
wyrazów) ukazało się w 1961 roku.
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W 1981 roku wydano opracowany przez Józefa 

Kazimierza Hendzla Turystyczny Słownik jezyka 

migowego. Autor uwzględnia w nim udoskonalony 

przez siebie system notacji graficznej znaków 

jezyka migowego Piotra Bożyka, opracowany w 

1976 r. 

W 1986 roku ukazał się  opracowany przez Bogdana 

Szczepankowskiego system notacji gestograficznej, 

w której zapis jest dokonany za pomocą czcionek 

drukarskich. W 1986 ukazał się Słownik polskiego 

języka miganego J.K.Hendzla.
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 Urodzony w 1939 roku magister matematyki i logopeda, 
były nauczyciel w szkole dla niedosłyszących, B. 
Szczepankowski zajmował się długo zagadnieniem 
porozumiewania  niesłyszących i komunikacji migowej. 

 W efekcie tych zainteresowań powstaje opublikowana 
1966 roku praca poświęcona systemowi migowo-
językowemu, który w wersjach poprawionych autor 
określa systemem językowo-migowym.

 System charakteryzuje się równoległym przekazem 
informacji za pośrednictwem mowy dźwiękowej i  
odpowiadającej jej znaków migowych, odrzuceniu 
ulega prymitywna gramatyka naturalnego języka 
migowego, a wykorzystuje gramatykę języka polskiego.

 System  wykorzystywany w kontaktach pomiędzy 
słyszącymi a niesłyszącymi, w kształceniu dorosłych z 
uszkodzonym słuchem, działalności kulturalno-
oświatowej.
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Pełny UPROSZCZONY
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Wariant pełny systemu językowo-migowego charakteryzuje się 
tym, że mówiony tekst jest jednocześnie ,,co do litery’’ 
przekazywany za pośrednictwem języka migowego. Problemem jest 
dokładna synchronizacja tekstu mówionego i miganego. Ze względu 
na nieregularność  odmian w języku polskim. Szczególnie wyraźnie 
zwraca uwagę autor, powstaje trudność w zachowaniu  wiernego 
przekazu tekstu za pośrednictwem języka migowego. 

Wariant  uproszczony systemu językowo-migowego cechuje się 
jednoczesnym przekazem migowym tekstu słownego z 
dokładnością ,,co do słowa’’. Formy gramatyczne z wyjątkiem 
czasu przeszłego czasowników, odczytuje się z ust, znaczy to, że 
danemu pojęciu wyrażonemu w słowie mówionym  odpowiada 
określony znak języka migowego. Alfabet palcowy jest 
wykorzystywany przy oznaczeniu czasu przeszłego czasowników. 
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Z mowy dźwiękowej bądź jedynie wyraźnie 
artykułowanej

Z polskiego języka migowego, którym równolegle 
za pośrednictwem znaków ideograficznych i 
daktylologii w systemie językowym jest 
dokonywany przekaz informacji,

Z elementów prozodycznych, na które według  
twórcy systemu składają się gesty, mimika i 
pantomimika, stanowiące w sumie o klimacie i 
atmosferze wypowiedzi.
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Wykorzystywana jest  w przekazywaniu imion 

własnych, synonimów i wyrazów 

bliskoznacznych. 
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 Systemy zbudowane na podstawie alfabetu 

palcowego mają za zadanie umożliwienie 

osobom z uszkodzonym słuchem postrzegania 

języka wyłącznie za pośrednictwem 

receptora wzrokowego, bądź mają jedynie 

wspomagać odczytywanie z ust. Systemy 

palcowe ( daktylologiczne) nawiązują do 

języka, szczególnie do jego formy graficznej 

– pisma.

 Odpowiadają gramatycznej i leksykalnej  

stronie języka. 
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grafemów-poszczególne znaki alfabetu palcowego 
odpowiadają, z uwagi na ich treść, dokładnie literom 
alfabetu, wypowiedzi za pomocą palcówki 
grafemowej stosują się do zasad pisma,

kinemów – systemy znaków palcowych 
uzupełniających i uwidaczniających, powiada 
Forchhammer, artykulację niewidoczną przez symbole 
uzupełniające to, co widoczne i w ruchu,

fonemów- kiedy fonemom mowy dźwiękowej 
odpowiadają stosowane znaki różniące się od 
alfabetu.
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 Znaki ręczno-ustne opracowane przez dr Jana 

Sietrzyńskiego. Jan Sietrzyński był zdecydowanym

zwolennikiem metody językowej. W związku z tym 

swymi zainteresowaniami obejmował problematykę 

odczytywania z ust. 

 Uważał, że przyswojenie umiejętności odczytywania z 

ust jest niezwykle trudne dla dzieci niesłyszących. 

Przesadny sposób artykulacji, jaki stosuje wielu 

nauczycieli w celu ułatwienia dzieciom odczytywania z 

ust jest dla niego zjawiskiem nienaturalnym.

 W wyniku przeprowadzonej analizy fonetycznej języka 

polskiego, J.Siestrzyński wyróżnił 7 liter i 

odpowiadającym im siedem podstawowych znaków 

ręczno-ustnych. NPDN PROTOTO



 Inne znaki ręczno-ustne są od znaków podstawowych pochodne. Są 
to litery: ,,ch’’, ,,f’’ , ,,m’’ , ,,p’’ , ,,i’’ , ,,l’’ , ,,r’’. 

 Spośród odpowiadającym im 7 znakom jedynie 3 odnoszą się do tych 
samych liter. 

 Są to znaki spółgłosek ,,ch’’ , ,,l’’ , ,,r’’.

 Znak litery ,,ch’’ wyraża gest chuchania, znak litery ,,l’’- układ 
wszystkich palców razem ugiętych, kciuk jest od nich oddalony; 
znak litery ,,r’’ –oznacza palec wskazujący naśladujący drżenie 
języka. Miejsce tych znaków,,… jest przy ustach’’ .Inne znaki 
oznaczają dwie bądź więcej liter i jako pochodne od znaków 
podstawowych są podobne do nich litery np. ,,p’’, ,,t’’, ,,k’’ 
oznacza wyprostowany palec wskazujący przez uderzenie nim 
odpowiednio: w wargi, w kąt wargowy, za policzkiem i odrywanie.

 Znaki liter ,,b’’, ,,d’’, ,,g’’ różnią się od poprzednich przez ugięcie 
palca wskazującego. Znaki liter ,,m’’, ,,n’’ określa zgięty palec przy 
nosie z uwagi na możliwość ich odróżniania za pomocą wzroku. Znak 
ten informuje dziecko czy nauczyciel ma tylko zamknięte usta, czy 
wymawia spółgłoskę ,,m’’. Znak przy literze ,,f’’ wyraża 
wyprostowana ręka. Ma ona najwięcej znaków pochodnych 
oznaczających litery: ,,w’’,, ,s’’ , ,,z’’ , ,,sz’’ , ,,ż’’.    
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 Stosowanie w praktyce szkolno-wychowawczej opracowanych 
znaków ręczno-ustnych miało umożliwić dziecku: 

 zwrócenie uwagi na twarz nauczyciela, na narządy 
artykulacyjne i ich funkcjonowanie,

 różnicowanie poszczególnych liter.

 Nauczycielowi z kolei, w zależności od postępów ucznia z 
odczytywania z ust, stopniową rezygnację z ich 
wykorzystywania na rzecz odczytywania z ust bez pomocy 
znaków ręczno-ustnych.

 Nauczanie odczytywania z ust było przez J.Sietrzyńskiego 
metodycznie opracowane. W miarę postępów ucznia w 
odczytywaniu ust nauczyciel rezygnuje ze stosowania znaków 
ręczno-ustnych przechodząc do ćwiczeń w identyfikowaniu 
poszczególnych przechodząc do ćwiczeń w identyfikowaniu 
poszczególnych liter, później sylab i wyrazów z ich 
odpowiednikami kolorowymi.

 J.Sietrzyński nie uznawał daktylologii.
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 Dr Georg Forchhammer ( 1861-1938) duński nauczyciel, były 
dyrektor szkoły dla głuchych w Nyborg i zakładu dla 
głuchoniemych w Fredericia, w opublikowanej 1903 roku 
pracy (O konieczności pewnego środka przekazu w 
nauczaniu głuchoniemych) wyłożył podstawy swej 
oryginalnej metody zwanej przez niego ,,systemem 
językowo-daktylologicznym’’ ( Mund-hand system). 

 Celem jego metody miał być: „uwidocznienie oku głuchego 
całej mechaniki mówienia, której ruchy zewnętrzne są 
przedstawione bezpośrednio, wewnętrznie symbolicznie’’. 
Założeniem wyjściowym jego metody jest stwierdzenie, że:

 Głuchota wyklucza oddziaływanie mowy na zmysły,

 Rozumienie mowy warunkuje jej stosowanie.

 Swój system Forchammer określił jako ,,powiązanie 
naturalnej mowy z systemem drobnych, dyskretnych 
znaków palcowych’’.   
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W praktyce system polegał na ukazywaniu 

przez nauczyciela za pomocą dłoni trzymanej 

na poziomie obojczyków, pod brodą 

określonych umownych znaków, które 

informowały ucznia, jaka głoska – np. ,,t’’, 

,,d’’- jest artykułowana. 

Dziecko miało przyswoić sobie bez 

nauczania: widoczny obraz artykulacyjny; 

symbole niewidocznych układów 

artykulacyjnych; następstwo układów 

artykulacyjnych i symboli artykulacyjnych.  
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 System został opracowany przez R.O.Cornetta

w latach 1965-1966, w celu ułatwiania i wsparcia 
odczytywania z ust.

Jest to systemem znaków palcowych, 
stanowiący kompromis między metodą czystą 
ustną a różnymi formami niefonicznego 
porozumiewania:

 System składa się z 12 elementów znaków 
dłoni(cues):

 4 z nich to pozycje dłoni, które ułatwiają 
rozpoznanie za pomocą wzroku ( odczytywanie z 
ust) kontrastujących z sobą samogłosek,

 8 z nich to układy znaków dłoni, które w 
podobny sposób porządkują spółgłoski.

NPDN PROTOTO



 W systemie tym nie mamy do 
czynienia z pisaniem (gr.grapho-
piszę) ręką (gr.cheir-ręka), ale z 
ułatwieniem odczytywania z ust z 
pomocą odpowiednich znaków 
dłoni. System nie może 
funkcjonować samodzielnie bez 
powiązania z artykulacją, cechuje 
się ,,ścisłym powiązaniem z 
artykulacją; przekazem sylabowym 
(zgłoskowym); korelacją z mową’’. 

 System obejmuje 8 układów palców 
dłoni odpowiadającym 8 grupom 
spółgłosek , układ 9 neutralny jest 
wykorzystywany w sylabach i 
wyrazach rozpoczynających się od 
samogłoski. 

 W cued speech  istotna jest 
lokacja dłoni, wskazującą policzek 
, usta, szyję i obok twarzy. 
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 Układy znaków dłoni nie mają identyfikować poszczególnych 
fonemów, ich odróżnianie staje się możliwe w połączeniu z 
ruchami artykulacyjnymi narządów mowy. Bez obserwacji 
układu warg nie są one zrozumiałe. Poszczególne znaki (cues) 
mają jedynie uzupełniać brakującą informację (informacją 
uzupełniającą) za pośrednictwem znaków manualnych. Cued 
Speech nie może zatem stać się ,,samodzielnym’’ sposobem 
komunikacji, możliwe przy daktylologii. Ma on doprowadzić w 
odczytywaniu ust, samokontroli i korekcie mowy.  

 Polska adaptacja cued speech została opracowana i 
zastosowana w praktyce przez dr Kazimierę Krakowiak pod 
kierunkiem prof. dra hab. T. Gałkowskiego. Pierwszego 
drukowanego opisu zaadaptowanej metody- po konsultacji z 
dr K. Krakowiak i wprowadzeniu metody – po konsultacjach z 
dr K,Krakowiak i wprowadzeniu pewnych zmian – dokonał 
B.Szczepankowski i nazwał chirografią.

 Termin fonogesty, użyty przez dr. K.Krakowiak precyzyjniej 
oddaje ideę cued speech.  
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Lokacje dłoni dla samogłosek
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 Struktura mowy dźwiękowej charakteryzuje się, odróżniającymi 
poszczególne dźwięki, cechami: dźwiękowymi, taktylnymi, 
kinetycznymi i wizualnymi, którym odpowiadają: gospodarka 
oddechem, fonacja, ruchy artykulacyjne  narządów mowy i 
odczucia związane z ich poleżeniem (kinestetyczne i czuciowe). 
Dziecko niesłyszące w ograniczonym stopniu  może naśladować 
dźwięki za pośrednictwem uszkodzonego zmysłu słuchu. 

 Jedną z form pomocy są specjalne znaki uwidaczniające 
poszczególne elementy składowe mowy dźwiękowej. 

 Do znaków najprostszych należą znaki taktylne stosowane w 
metodzie oralnej, odróżniające m.in. głoski dźwięczne od 
bezdźwięcznych, np. palce na skrzydełkach nosa bądź dłoń 
położona na głowie informują o dźwięczności spółgłosek ,,n’’ i 
,,m’’.

 Są to znaki pomocne w ćwiczeniach artykulacyjnych z dzieckiem 
niesłyszącym oraz ułatwiające samokontrolę dziecka w toku 
artykulacji. Bardziej złożone układy znaków stają się podstawą do 
tworzenia skomplikowanych systemów.

 Mogą one sprostać innym, wyższym wymaganiom. 
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 czyli system manualny określony przez fonemy, w 
odróżnieniu od systemów grafemowych, w których 
punktem odniesienia jest pismo, został opracowany 
w latach 1969-1973 pod kierunkiem prof. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Heidelbergu Klausa 
Schultego i jego współpracowników.

 PMS obejmuje, alfabet niemiecki 29 znaków, 20 
znaków dłoni dla spółgłosek oraz 9 dla samogłosek, z 
uwagi na różny czas trwania ruchów dłoni ( znaków) 
dodatkowo można wyróżnić 15 fonemów. Znaki w 
systemie PMS można przekazywać za pomocą lewej 
bądź prawej dłoni. 

 System umożliwia postrzeganie informacji i 
wpływanie na: organy artykulacyjne uczestniczące 
w akcie mówienia, miejsce artykulacji, ich rodzaj         
( czas trwania, intensywność, fonację), sposób 
przezwyciężenia trudności artykulacyjnych.NPDN PROTOTO



 Powstał w Izraelu, gdzie począwszy od 1954 roku jego twórca wprowadził metodę 
do praktyki szkolnej. 

 Punktem wyjścia są fizjologiczne czynności centralnego systemu nerwowego, 
związane z procesem werbalizacji, które to czynności wykorzystuje twórca 
metody w celu naprawienia uszkodzonego sensomotorycznego, neurologicznego 
mechanizmu odpowiedzialnego za proces mówienia.

 Jego system ma być przydatny w korygowaniu różnych rodzajów patologicznych 
nieprawidłowości związanych z mówieniem. 

 Istotą metody jest wykorzystywanie nieuszkodzonych aferentnych dróg 
sensomotorycznych, wzrokowych, taktylnych, mięśniowych i kinestatycznych
traktowanych jako pewna całosc. Dla utworzenia systemu, podkreśla Schulte, 
ważne jest zrozumienie, że nie wszystkie miejsca artykulacji dla utworzenia 
głoski są znaczące, np. przy spółgłoskach:, ,p’’,,,b’’, ,,m’’, ,,f’’,,,v’’ istotną rolę 
odgrywa układ warg, język jest pasywny dla spółgłosek: ,,t’’, ,,d’’, ,,n’’ , ,,s’’ , 
,,z’’ język dotyka zębów twardego podniebienia itd. 

 System fonetycznej symbolizacji według A. Zaliouka jest systemem 
uproszczonym.               
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 Symbolami statycznymi są narządy artykulacyjne, które 
źródłem wizualnych i mięsniowych wrażeń uczestnicząc w 
formowaniu poszczególnych elementów artykulacji. 
Symbole dynamiczne stanowią ruchy palca i dłoni. Służą 
one także jako środek percepcji wyrażeń taktylnych, to 
jest wibracji samogłosek bądź dźwięcznych spółgłosek. 
Odczuwanie organów artykulacyjnych jednocześnie 
następuje koncentracja niesłyszącego na twarzy 
mówiącego i ćwiczone jest odczytywanie z ust. 

 Zasadą systemu jest podejście polisensoryczne, w którym 
wzrokowo-taktylno-słuchowe wrażenia są związane ze 
znaczącymi wyobrażeniami, czynnościami, 
doświadczeniami.

 Zasługą A.Zaliouka jest w odróżnieniu od systemów 
grafemowych, rozwinięcie systemu manualnego, 
opartego na systemach fonetycznie uzasadnionych i 
zastosowanie go w praktyce.    
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 Alfabet palcowy Melchiora de Yebry pochodzi z 
1593 roku. Alfabet składał się z 21 znaków, za 
pomocą których można ukazać 22 znaki alfabetu 
(y=z).

 Jednoręczny system  J.P.Boneta, 
najwybitniejszego przedstawiciela metody 
hiszpańskiej z początku XVII wieku (1620), 
polega na wykorzystaniu prawej dłoni dla 
przekazu poszczególnych liter alfabetu, 
mających naśladować łacińskie pismo 
drukowane. 

 Punktem wyjścia w metodzie Boneta były pismo i 
daktylologia, która miała zastąpić znaki migowe. 
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 Alfabet ,,na dłoni’’ Georga Dalgarno(1626-1687) 
był naukowcem, filozofem w Oksfordzie 
zainteresowanym nauczaniem niesłyszących. 
Dalgarno opracował alfabet, którego 
poszczególne litery były podporządkowane 
określonym miejscem na powierzchni palców i 
powierzchni wewnętrznej strony lewej dłoni.

 Dotykając palcami prawej ręki odpowiednich 
fragmentów palców i powierzchni dłoni lewej 
możliwy jest przekaz informacji. Alfabet został 
później przejęty przez Grahama Bella do nauki 
niesłyszącego Sandersa i tą drogą rozpowszechnił 
się w Stanach Zjednoczonych. 
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 Powstała w Stanach Zjednoczonych w 1878 roku 
opracowana pod kierunkiem Zenasa Freemana Westerwelta. 

 Istotą metody rocherskiej ( nazwa pochodzi od Rochester 
School for the Deaf) jest jednocześnie mówienie i 
palcowanie. 

 Dziecko odczytując z ust może jednocześnie wspomagać 
postrzeganą informację obserwując równoległy przekaz 
alfabetem palcowym. 

 W metodzie rochesterskiej nie stosuje się języka migowego!

 Naukę rozpoczyna się w piątym a nawet w trzecim roku 
życia. Pod wpływem osiągniec metody daktylnej w ZSRR, w 
roku 1958 roku w New Mexico School for the Deaf
powrócono do wykorzystania palcówki łącznie z nauką 
mowy począwszy od wstąpienia dziecka do szkoły. 
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 Odczytywanie z ust w odniesieniu do małego dziecka 
niesłyszącego ma charakter niegramatycznego środka 
pośredniczącego , dziecko postrzega jedynie słowa-klucze 
(key-words) i niepełną składnię. Dziecko naśladuje jedynie to, 
czego uczy  i co widzi!

 Naturalnym  językiem każdego dziecka jest język, w którym 
stale się styka od urodzenia przez pierwszych pięciu lat. 

 Dla dziecka niesłyszącego język musi być widoczny. 

 Punktem ciężkości w nauczaniu mowy  niesłyszącego dziecka 
rozpoczynającego naukę jest bardziej składnia niż liczba 
pojęć słownych. Przyjmuje się, że nieprzyswojenie przez 
dziecko syntaksy powoduje  w praktyce, że język nigdy nie 
zostanie opanowany.

 Uwaga dziecka powinna być skoncentrowana na twarzy 
rozmówcy, nigdy na jego ręce. Ręka jest postrzegana dzięki 
widzeniu peryferycznemu, jako uzupełnienie obrazu 
artykulacyjnego twarzy. Palcówka przede wszystkim  
uzupełnia  odczytywanie z ust.

NPDN PROTOTO



 System Recoinga polega na zestawieniu 

sylab za pomocą określonych pozycji i 

ruchów dłoni, palców i przegubu dłoni- co 

umożliwia utworzenie czterech rodzajów 

znaków, które są paralelnie uzupełniają. 

System obejmuje 86 znaków dla 

samogłosek oraz pojedyńczych i 

zestawionych razem spółgłosek.

 Ponadto w systemie występuje 16 znaków 

dodatkowych ,,końcówek’’, co ułatwia 

płynny przekaz informacji.
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Swoją koncepcję palcówki ideograficznej a ściślej ,,śladów dłoni’’ 
opisał Kandler w nie opublikowanym manuskrypcie pt. Handspur 
(Koln 1972). 

Kandler wychodzi z założenia, że palcówka ideograficzna bardziej 
odpowiada niesłyszącym, gdyż zbliżona do znaków migowych, 
których struktura nie jest z kolei zbliżona do znaków migowych, 
których struktura nie jest z kolei zbliżona do systemu 
alfabetycznego podobnego do mowy dźwiękowej i pisma. 

Pomocą w rozbudowie tego systemu może być analiza chińskich  
znaków ideograficznych, dla najwcześniej używanych słów migi 
daktylologiczne.    
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 Nauczyciel ułatwia kojarzenie tych czynności z ich nazwami 
w postaci graficznej-etykietek z odpowiednimi drukowanymi 
nazwami, w podobny sposób podaje nazwy przedmiotów 
podaje nazwy przedmiotów, polecenia a także oceny i 
pochwały.

 Rozumienie mowy jest celem pierwszego roku nauczania. 

 Obok druku wprowadza się daktylna formę porozumiewania 
się . 

 W drugim roku nauki dzieci powinny  się porozumiewać się 
za pomocą alfabetu palcowego. Mowa daktylna ma 
jednocześnie ułatwiać odczytywanie z ust. 

 W pierwszym okresie nauczania artykulacja nie występuje. 

 Rozumienie pisma i porozumiewania się za pomocą znaków 
taktylnych są punktem wyjścia do nauczania mowy, gdyż 
dziecko dopiero wtedy rozumie sens uciążliwych żmudnych 
ćwiczeń.
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 Porównując obydwie metody –metodę rochesterską 

i metodę daktylna Zykowa – możemy zaobserwować 

dwie bardzo istotne różnice: daktylologia radziecka 

jest środkiem przejściowym w rozwoju osobowości 

wychowanka, w rozwoju języka i w nauce mowy 

dźwiękowej , natomiast w metodzie rochesterskiej 

daktylologia jest traktowana szerzej, nie tylko jako 

środek służący przyswojeniu języka i mowy, ale 

także jako środek pomocniczy, służący kształceniu i 

rozwojowi niesłyszącego w okresie przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym.        
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przekazywanie uczuć, nastrojów za pomocą 
ruchów całego ciała

TRENING SŁUCHOWY - jest procesem rozwijania 
sprawności słuchowej we wczesnym wieku 
dziecięcym, przebiegającym dwutorowo:
1.Usprawnianie słuchu mimochodem (w sposób 
przypadkowy). Nauczanie dziecka umiejętności 
słyszenia, rozwijanie funkcji słyszenia. Zaznacza 
się, że mowa adresowana do dziecka z 
uszkodzonym słuchem musi być odpowiednio 
głośna, można zastosować już w 1 roku życia 
dziecka aparat słuchowy.
2.Planowe usprawnianie słuchu (mające miejsce w 
3 - 6 roku życia). System ćwiczeń mających na celu 
pomoc dziecku w wyrobieniu nawyku słuchowego, 
w skupieniu uwagi słuchowej.
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 ma związek z kształtowaniem mowy dźwiękowej dziecka głuchego. 
Proces kształtowania mowy dźwiękowej przebiega w trzech 
etapach:



I. ODDYCHANIE - wypracowanie właściwego oddechu tzn. 
niezbędnego dla potrzeb artykulacji ("oddychanie dla mowy"). 
Rozróżnia się oddychanie dla życia - faza wdechu i wydechu trwa 
jednakowo długo oraz oddychanie dla mowy - faza wydechowa 
trwa 5 do 8 razy dłużej niż faza wdechowa. Przykładowe zestawy 
ćwiczeń: gry i zabawy - wydmuchiwanie w powietrze, poruszanie 
przedmiotów za pomocą strumienia powietrza (wiatraczek, 
papierek, balonik, zabawki dmuchane, gra na instrumentach 
dętych); ćwiczenia oddechowe regulujące oddech w oparciu o 
wskazówki nauczyciela, posługiwanie się schematem wzrokowym 
(unoszenie się na palcach rąk, wstawanie, długi wdech-skokowe 
wydechy).
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Wywołanie głosu - gry i zabawy ruchowe 
pobudzające do wydawania głosu: okrzyk, 
śmiech, hukanie, naśladowanie głosów. Jeżeli 
to nie skutkuje, to należy przeprowadzić 
indywidualne ćwiczenia z dzieckiem 
przebiegające w 2 etapach: a) 
uświadomienie na czym polega wydawanie 
dźwięku przez nauczyciela b) uświadomienie 
na czym polega wydawanie dźwięku przez 
samo dziecko. Podczas realizacji tych etapów 
musi mieć miejsce kontrola taktylna 
(dotykanie krtani). Jeżeli to skutkuje, to 
należy uświadomić na czym polega 
wydawanie dźwięku.
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 III ETAP: ARTYKULACJA - podstawowym elementem nauki 

mowy powinna być całość językowa tj. wyraz lub zdanie. 

Respektujemy zasadę stopniowania trudności, 

przechodząc w nauce artykulacji od wyrazów 

zbudowanych z samogłosek, spółgłosek dwu-wargowych, 

wargowo-zębowych, przednio-językowych; stopniowo 

przechodząc do wyrazów, które zawierają bardziej ukryte 

dźwięki (tylnojęzykowe, nosowe, drogą naśladownictwa 

wzrokowego albo taktylnego nauczyciela. 

Wychodzi się od całości językowej, a potem przechodzi 

się dopiero do analizy dźwiękowej. 

Analiza dźwiękowa służy korekcie błędnej artykulacji 

dźwięków.
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