
Efekty stosowania fonogestów 

Fonogesty - to metoda, która istotnie udostępnia niesłyszącym język narodowy i - przy 
konsekwentnym, poprawnym zastosowaniu - umożliwia im jego opanowanie w mowie i w piśmie. 
Rezultaty korzystania z fonogestów, co potwierdzają badania prowadzone także w Polsce, można 
ująć w postaci następujących twierdzeń: 

1. Poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą, koncentracji uwagi na jego ustach, 
oraz zdolności do wsłuchiwania się w wypowiadane przez niego słowa.  

2. Poprawa skuteczności wykorzystywania protez słuchowych (aparatów oraz implantów 
ślimakowych) w percepcji sygnałów mowy - umiejętność „słuchania wizualnego”.  

3. Rozwój aktywności komunikacyjnej (w tym także głosowej) oraz kreatywności 
językowej (dzieci korzystające z fonogestów chętnie i dużo mówią, zadają dużo 
pytań).  

4. Doskonałe opanowanie podsystemu fonologicznego, tj. przyswojenie sobie inwentarza 
fonemów oraz reguł ich łączliwości w języku polskim.  

5. Zgodny z normą przebieg rozwoju słownika (typowa dla dzieci trzyletnich „eksplozja 
leksykalna” następuje po około trzech latach korzystania z fonogestów).  

6. Zgodny z normą przebieg rozwoju umiejętności budowania zdań (pierwsze 
samodzielnie budowane zdania pojawiają się po dwóch latach korzystania 
z fonogestów).  

7. Zgodny z normą przebieg rozwoju umiejętności słowotwórczych i świadomości 
morfologii wyrazu (w trzecim roku korzystania z fonogestów dzieci wchodzą w okres 
intensywnego tworzenia neologizmów i neosemantyzmów; praktyczna znajomość 
fleksji rozwija się stopniowo i konsekwentnie).  

8. Dobre przygotowanie do nauki czytania i pisania metodami analityczno-syntetycznymi 
(po okresie wstępnym korzystania z fonogestów), a następnie wysoka sprawność 
czytania i umiejętność pisania zgodnie z zasadami pisowni (stosowanie zasady 
fonetycznej i morfologicznej oraz umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy 
przenoszeniu).  

9. Wysoki poziom umiejętności zapisywania wypowiedzi odczytanej z ust, czyli pisania 
dyktand.  

10. Rozwój wymowy zgodnej ze strukturą fonologiczną wyrazów (samoistnie zanikają 
substytucje, elizje, epentezy i metatezy; deformacje głosek muszą być usuwane 
metodami korekcji logopedycznej).  

11. Rozwój rozumienia wyrazów i zwrotów wieloznacznych, synonimów, homonimów, 
wyrażeń frazeologicznych, zwrotów i fraz, żartów językowych oraz metafor, 
porównań i symboli poetyckich.  

12. Rozwój zdolności spostrzegania akcentu wyrazowego i zdaniowego oraz podstawowych 
wzorców intonacyjnych; rozpoznawanie metrum i rymów w wierszu.  

Szczególną zaletą fonogestów jest to, że nie uzależniają one swoich użytkowników 

od siebie. Osoby korzystające z nich - zwłaszcza po opanowaniu podstaw języka - 

mogą rozmawiać z osobami nie stosującymi fonogestów. Rozmowy takie wymagają 

więcej wysiłku, ale pozwalają wykorzystywać zdobyte umiejętności. Zupełne 

zaniechanie korzystania z fonogestów nie jest korzystne, ponieważ prowadzi do 

zahamowania rozwoju języka, ograniczając poznawanie nowych słów i pojęć. 

 

 

 

 



 

 


