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W ZESZYCIE

– Związek między językową normą rozwojową w ontogenezie a językową normą po-
prawnościową jest problemem często dyskutowanym. Racjonalne podstawy ma pogląd, 
że oceny poziomu rozwoju komunikacyjnojęzykowego dziecka powinno się dokonywać 
przede wszystkim na podstawie porównania z uzusem językowym jego najbliższego spo-
łecznego otoczenia.

– Opanowywanie mowy i języka u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi uwarunko-
wanymi mózgowo jest uzależnione od wielu czynników. Zawsze jest to proces, w którym 
widoczne jest jednoczesne, wzajemne oddziaływanie mechanizmu dezintegracji oraz pra-
widłowego rozwoju mowy.

– Dzieci niewidome natrafi ają na szczególne trudności w poszczególnych etapach roz-
woju komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Brak wzroku lub jego upośledzenie zmienia 
zasadniczo współdziałanie zmysłów, w związku z czym mowa kształtuje się w innym sys-
temie powiązań niż u dzieci widzących.

– Niezwykłość dziecięcych wypowiedzi polega na pomieszaniu tego, co wynika z nie-
dosłyszenia, z tym, co dziecko zna od podstaw, na sądzeniu, że słuchacz nie wie o wybra-
nej przez dziecko strategii, wreszcie na nieznajomości znaczeń słów używanych w danym 
kontekście.

– Procesy tworzenia wypowiedzi słownych znajdują uwarunkowania psychologiczne 
i neuropsychologiczne. Funkcje poznawcze, emocjonalne i motoryczne decydują o regula-
cji różnych aspektów procesów tworzenia i realizacji wypowiedzi.

– Logopedia wieku podeszłego (gerontologopedia) ma coraz większe znaczenie 
w związku ze starzeniem się społeczeństwa i zwiększającym się zakresem zaburzeń mowy 
oraz języka, wynikających z zespołów otępiennych i chorób (np. Alzheimera czy Picka).

– Utrudnienia w wymowie głosek polskich u cudzoziemców uczących się języka pol-
skiego jako obcego (drugiego) mogą być warunkowane zarówno czynnikami związanymi 
z wcześniej przyswojonym językiem, jak i z czynnikami biologicznymi.

***

Rozwój mowy dziecka – językowa norma rozwojowa – językowa norma poprawno-
ściowa – ontogeneza – uszkodzenia / dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego – alalia 
– dysfunkcja wzroku a zaburzenia mowy – ludyczność wypowiedzi dziecięcych – tworzenie 
i realizacja wypowiedzi – gerontologopedia – funkcje językowe a choroby otępienne – trud-
ności artykulacyjne cudzoziemców.
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