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Czynniki wspomagające rozwój mowy dziecka 

z uszkodzeniem słuchu 
 

 Wszystkie dzieci, bez względu na narodowość czy kraj zamieszkania, rozwijają się 

językowo w ten sam sposób. Dopiero po opanowaniu jednego z etapów w rozwoju mowy, 

przystępują do kolejnego, bardziej zaawansowanego. Nie inaczej jest u osób z wadami słuchu. 

Jednakże w ich przypadku opanowywanie określonych etapów jest o wiele bardziej 

rozciągnięte w czasie. 

 Istotną przeszkodę dla dziecka niepełnosprawnego słuchowo stanowi trudność 

w różnicowaniu odbieranych dźwięków, czego konsekwencją są różnego rodzaju zaburzenia 

w kontaktach językowych i w poszerzaniu „wiedzy językowej”. Co ważne – odpowiednio 

stymulowane i rehabilitowane mogą osiągnąć sprawność w komunikowaniu się językowym 

znacznie przekraczającą możliwości rówieśników z porównywalną wadą słuchu. 

 Niezwykle ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem jest wiek dziecka, 

w którym doszło do uszkodzenia narządu słuchu. Dzieciom, u których doszło 

do zaburzenia w życiu płodowym najtrudniej przyswoić język i rządzącą nim gramatykę 

czy składnię. Po odpowiednio wczesnym zaaparatowaniu, ogromne znaczenie odgrywa 

wychowanie słuchowe – nauka słuchania oraz reagowania na bodźce. Z kolei dzieciom, 

u których doszło do uszkodzenia w momencie narodzin lub niedługo potem, jest łatwiej, 

ponieważ „pewien etap ćwiczeń słuchowych” mają już za sobą. Praca z tymi, które słuchowo 

funkcjonowały prawidłowo do trzeciego roku życia polega w pierwszej kolejności 

na nauczeniu się odbierania dźwięków w nowy sposób – za pomocą aparatu słuchowego, 

a następnie na takim organizowaniu sytuacji komunikacyjnych, by dziecko „stopniowo uczyło 

się słuchać, rozumieć mowę” i w końcu mówić. Najłatwiej pracuje się z osobami, u których 

uraz czy przebyta choroba uszkodziły narząd słuchu po ukończonym trzecim roku życia. 

Oprócz rozumienia mowy, osiągnęły także pewną biegłość w posługiwaniu się nią. Jednak 

i tu niezbędną okaże się nauka odbierania dźwięków za pomocą aparatów słuchowych 

lub implantu oraz opanowanie „umiejętności odczytywania mowy z ust”. 

 Drugim kryterium, przesądzającym w wielu przypadkach o możliwych od uzyskania 

efektach, jest stopień niepełnosprawności słuchowej. Już w wyniku lekkiego upośledzenia 

słuchu, czyli o 20 do 40 dB, dochodzi do opóźnienia rozwoju mowy, a zwłaszcza, jeśli doszło 

do niego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Analogicznie najtrudniejszymi przypadkami 



są osoby z niedosłuchami głębokimi – powyżej 90 dB, gdzie na wagę złota okazuje się 

wczesna interwencja, zaopatrzenie w możliwie najmocniejsze aparaty słuchowe lub implanty. 

Obok wieku, w którym doszło do uszkodzenia słuchu, równie ważny jest czas, 

w którym odkryto i zdiagnozowano wadę oraz rozpoczęto rehabilitację. Szacuje się, 

że rozwój językowy dziecka niesłyszącego opóźniony jest o około trzy do czterech lat 

w stosunku do dziecka rozwijającego się prawidłowo. Nie jest to jednak sztywna granica, 

której nie da się już zniwelować. Przeciwnie, jak najwcześniejsza diagnoza, a następnie 

zastosowanie odpowiednio dobranych aparatów wzmacniających słuch i systematycznie 

prowadzona rehabilitacja, umożliwiają stopniowe zmniejszenie owego dystansu. Zwłaszcza, 

gdy rozwój rozumienia mowy zacznie odbywać się w naturalny sposób, czyli do momentu 

ukończenia osiemnastego miesiąca życia.  

Pierwsze trzy lata po urodzeniu nazywane są złotym wiekiem w rozwoju mowy. 

To wtedy dochodzi do intensywnego rozwoju w obrębie struktur nerwowych 

odpowiedzialnych za – obok wzbogacania się słownictwa – opanowywanie reguł 

gramatycznych języka. Odpowiednio prowadzone terapeutycznie dziecko ma jeszcze 

wówczas ogromną szansę, by jego mowa rozwinęła się w sposób zbliżony do naturalnego. 

Co więcej „wczesne zastosowanie wzmocnienia akustycznego” przyczynia się także 

w językowym rozwoju dziecka do wykorzystywania niewielkich resztek słuchu. 

Im później rozpoczęta rehabilitacja słuchu i mowy, tym dłuższy czas jej trwania. Tym 

trudniej też przychodzi nauka z racji swej pewnego rodzaju sztuczności, obcości, a także 

z powodu wypracowanych i utrwalonych innych form komunikacji, jak na przykład gesty. 

Niezwykle trudnymi są przypadki, kiedy wada słuchu u dziecka nie jest jedynym 

występującym deficytem, ale sprzężonym z innymi. Największym ograniczeniem 

dla niesłyszącego, który uczy się języka jest współwystępująca wada wzroku. Im jest ona 

większa, tym bardziej ogranicza możliwość wspomagania się wzrokowym kanałem percepcji 

informacji. Oprócz wad wzroku mogą także występować inne zaburzenia rozwojowe, 

jak na przykład upośledzenie umysłowe, zmniejszające znacznie jego możliwości 

intelektualne, a co za tym idzie – nabywanie języka. 

Dziecko, aby mogło rozwijać się językowo, nie może zostać pozostawione samo 

sobie. Praca terapeuty nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie kontynuowana 

i wspomagana przez najbliższe otoczenie dziecka, a szczególnie rodziców. W dużej mierze 

to aktywne włączenie się obojga rodziców warunkuje tak niezbędny, systematyczny rozwój. 

Oni też odpowiedzialni są za kształtowanie się języka dziecka.  



Rodzicom niesłyszącym łatwiej budować prawidłowe relacje z dzieckiem 

niesłyszącym, ponieważ rozumieją jego położenie, łatwiej im kontaktować się z nim 

za pomocą gestów, tworząc dogodne warunki do dwujęzycznego rozwoju. Mimo że 

środowisko to nie stymuluje tak skutecznie oralnej metody porozumiewania się, jak otoczenie 

osób słyszących, to jednak słyszącym na pewno trudniej zrozumieć rozterki dziecka 

z ubytkami słuchu oraz odpowiadać jasno i wyczerpująco na mnożące się z wiekiem pytania. 

Ostatnim czynnikiem, ale nie mniej istotnym dla rozwoju mowy, jest placówka, 

w której przyjdzie się kształcić dziecku niedosłyszącemu. Wcześniej wypracowane 

umiejętności, bez odpowiedniej stymulacji, mogą być stopniowo zapominane, prowadząc 

do regresu w zakresie komunikacji werbalnej. Ważne zatem, by dziecko trafiło do środowiska 

dla niego optymalnego, pobudzającego rozwój i angażującego do udziału w licznych 

sytuacjach komunikacyjnych. 
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