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Wsparcie edukacyjne studentów z zaburzeniami mowy

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja
nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
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Wsparcie edukacyjne studentów
z zaburzeniami mowy
Zaburzenia mowy podzielić można na zewnątrzpochodne (egzogenne, środowiskowe), w których
nie stwierdza się zmian anatomicznych, będących przyczyną zaburzeń oraz wewnątrzpochodne
(endogenne). Większość z nich obejmuje różne trudności i nieprawidłowości w zakresie tonu głosu,
fonacji i artykulacji. Wśród studentów najczęściej spotkać można:
• dysglosję – zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności;
• dyzartrię – zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne;
• jąkanie – zaburzenie płynności mowy (rytmu i tempa);
• nerwice mowy (logoneurozy) – mutyzm, afonia, jąkanie, zaburzenia tempa mowy, modulacji siły
i wysokości głosu u osób mających zaburzenia nerwicowe.
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Jeśli byłoby to konieczne umożliwić zaliczenie referatu w innej formie np. w postaci pracy pisemnej.
W czasie egzaminu ustnego dać studentowi chwilę czasu na przygotowanie odpowiedzi, umożliwić zapisanie najważniejszych punktów wypowiedzi.
W przypadku dużych trudności w mówieniu studenta zamienić formę ustną egzaminu/kolokwium
na pisemną.
Traktować niepłynność mówienia studenta jako naturalną sytuację, by nie wprowadzać go w dodatkowe zakłopotanie oraz by nie sprzyjać negatywnym reakcjom otoczenia.

Powyższe zaburzenia mogą w różnym stopniu utrudniać danej osobie funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym studiowanie.

Występujące trudności:

W procesie studiowania, w zależności od indywidualnej sytuacji zdrowotnej studenta, trudności mogą
sprawiać:
• udział w zajęciach, na których wymagana jest aktywność werbalna (konwersatoria, dyskusje, wygłaszanie referatów, prezentacji multimedialnych);
• lęk przed publicznym wypowiadaniem się;
• zdawanie egzaminów i kolokwiów w formie ustnej.

Strategie wsparcia edukacyjnego:

Adaptacje zajęć i egzaminów powinny być ustalane indywidualnie ze studentem, z uwzględnieniem
specyfiki zaburzenia mowy. W przypadku tej grupy osób pomocne byłoby wdrożenie następujących
wskazówek w proces dydaktyczny:
• Pozwolić studentowi na ustalenie własnego tempa wypowiedzi. Ważne jest, by poświęcić czas na
zrozumienie jego odpowiedzi oraz by nie przerywać, ani nie kończyć zdania za studenta.
• W razie niezrozumienia wypowiedzi, poprosić o powtórzenie danej kwestii lub jej zapisanie.
• Ustalić kolejność wypowiedzi, tak by student wiedział kiedy ma zabrać głos. Unikać sytuacji pytania
z zaskoczenia, by nie potęgować stresu, który często jest czynnikiem wyzwalającym zaburzenia
mowy (np. jąkanie).
• W trakcie wypowiedzi utrzymywać kontakt wzrokowy ze studentem aprobując gestami rozumienie
jego przekazu (np. skinieniem głowy).
• Mówić do studenta powoli i spokojnie, by nie stwarzać atmosfery pośpiechu.
• Przekazać temat referatu odpowiednio wcześnie przed zajęciami tak, by student miał wystarczającą
ilość czasu na opracowanie zagadnienia i przygotowanie wypowiedzi.
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