PIRAMIDA KOMUNIKACIJSKOG I JEZIČNOGOVORNOG RAZVOJA
Nakon logopedske dijagnostike u kojoj su uočene određene teškoće u
komunikacijskom i jezično-govornom razvoju te prilikom savjetovanja,
logopedi često koriste tri pojma koji mogu zbunjivati roditelje, a čije je
shvaćanje izuzetno bitno za daljnji tijek (re)habilitacije. Radi se o
pojmovima: komunikacija, jezik i govor.

Roditelji prilikom dolaska na logopedsku dijagnostiku, a posebno
ako se radi o mlađem djetetu, najčešće navode postojanje nekih
simptoma koji se vezuju uz govor pa možemo čuti: “Moje dijete još
nije izgovorilo prvu riječ.” ili “Čini nam se da neke riječi ne izgovara
dobro.”

Promatrajući ovu piramidu možemo uočiti kako je njen temelj
komunikacija. Dijete uspješno komunicira ako svrhovito koristi
komunikacijsko sredstvo (govor, znakove, sredstva potpomognute
komunikacije itd.) u širem broju komunikacijskih funkcija (npr. za traženje
predmeta, odgovaranja na pitanje, komentiranja…) kako bi prenijelo
sugovorniku željenu poruku. Dijete u starosti od npr. 9 mjeseci ne govori,
ali komunicira gestama, kada npr. želi neki predmet pokazuje na njega.
Ključni pojam u komunikaciji je NAMJERA.

Kako dijete odrasta njegova namjera postaje očitija, tj. ne
moramo pogađati što dijete želi, kao što je to slučaj s
malim djetetom koje plače kada nešto želi, a roditelj
pokušava shvatiti zašto plače
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Kada dijete ima namjeru komunicirati ono se može poslužiti raznim
sredstvima,, a jedno od tih sredstava je i govor. Kod gluhe djece to sredstvo
može biti znak, a kod djece s npr. motoričkim oštećenjima ili kod djece s
poremećajem iz spektra autizma
autizma to sredstvo može biti npr. tablet sa slikama,
tzv. potpomognuta komunikacija.

Shvaćanje što je to komunikacija i čemu ona služi, ključno je kako bi dijete
usvojilo funkcionalni jezik. Jezik je druga stepenica piramide koja se često
zamjenjuje s pojmom samog govora. Jezik je sustav dogovorenih simbola
koji nam služe za izražavanje naših misli, ideja, potreba
potreba osjećaja i slično.
Funkcionalni jezik odnosi se na jezik kojim se dijete služi u svrhu
komunikacije, tj. prenošenja svojih misli i poruke drugoj osobi. Kada dijete
npr. govori neke riječi, rečenice ili ponavlja rečenice i fraze koje je npr.
naučilo iz crtića, to nije funkcionalni jezik. U tom slučaju se radi o
upamćivanju fraza, dok dijete možda i ne shvaća što zapravo govori i kako
te riječi
či i rečenice koristiti u stvarnoj komunikaciji kada priča s roditeljima.
U slučaju funkcionalnog jezika dijete manipulira određenim rečenicama i
frazama na razne načine, stavlja ih u određene padeže (primjereno jezičnom
razvoju) i koristi ih u različitim kontekstima.
.

Na temelju svega dosad rečenog, može se uočiti koliko su
prve dvije stepenice u piramidi ključne kako bi uopće
došlo do razvoja funkcionalnog govora ili funkcionalnog
korištenja nekog drugog komunikacijskog sredstva.

Kako bi vam komunikacijska piramida postala što jasnija, na slici možete
pronaći prikaz nekih čestih poremećaja objašnjenih kroz ove 3 sastavnice.
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