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Szanowni Państwo,

W

drugim numerze Biuletynu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego chcielibyśmy zaprezentować tech-

nologie wspierające proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnością
wzrokową i słuchową oraz podzielić się naszym doświadczeniem w pracy
ze studentami słabowidzącymi, niewidomymi, słabosłyszącymi i niesłyszącymi. Znajdą tu Państwo wiele wskazówek metodycznych, jakie można zastosować, aby zajęcia były możliwie najbardziej dostosowane do ich
specyficznych potrzeb. Wiele tych wskazówek nie wymaga nakładów finansowych, a ich wdrożenie może znacząco wpłynąć na zakres dostępności zajęć jakie Państwo prowadzą. Szkolenia dla nauczycieli akademickich, które odbywają się już regularnie w naszym Biurze pokazują jak
bardzo potrzebna jest taka wiedza i jak owocne rezultaty może przynieść
współpraca pomiędzy studentem niepełnosprawnym, jego nauczycielem
a Biurem świadczącym wsparcie edukacyjne.
Zazwyczaj wygląda to w sposób następujący. Student przychodzi
do nas i mówi o swoich potrzebach związanych z dostosowaniem zajęć. Konsultant naszego Biura sporządza na podstawie tej rozmowy tzw.
strategie edukacyjne, które za wiedzą i zgodą studenta wysyłane są do nauczycieli akademickich pracujących w instytucie wybranym przez studenta. Wskazówki zawarte w strategiach są często konsultowane z nauczycielami, ponieważ powinny uwzględniać istniejące realia, a jednocześnie
zapewniać studentowi możliwie dostosowane zajęcia. Częściowo strate-
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gie leżą w zakresie odpowiedzialności nauczyciela akademickiego, a częściowo Biura, które dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym,
aby zrealizować konkretne usługi specjalistyczne. W ujęciu teoretycznym
ten model współpracy bardzo dobrze się prezentuje. W praktyce natomiast
możliwe są różne komplikacje:
•

Student zgłasza potrzeby, które nie są możliwe do zaspokojenia np. są
nieracjonalne finansowo, nierealne do przygotowania technicznie lub
nadające mu nadmierne przywileje, czyli naruszające zasadę równych
obowiązków studenta niepełnosprawnego,

•

Student zgłasza racjonalne potrzeby, ale nie zgadza się na nie nauczyciel akademicki, a powody braku takiej akceptacji mogą być uzasadnione lub są wynikiem niskiej świadomości niepełnosprawności,

•

Nauczyciel akademicki proponuje adaptacje i ułatwienia, które nadmiernie uprzywilejowują studenta, ten zgadza się na nie, ale nie aprobuje ich Biuro,

•

Konsultant Biura i nauczyciel proponują studentowi adaptacje, które
są przez studenta odrzucane.
Powyższych komplikacji można by przytoczyć znacznie więcej, ale

chciałbym tu jedynie pokazać, że edukacja włączająca to owoc dojrzałego kompromisu pomiędzy trzema jednostkami: studentem, nauczycielem a konsultantem Biura. Wymaga to od wszystkich stron odpowiedzialności, dobrej woli i świadomości ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Na Uniwersytecie Jagiellońskim coraz częściej udaje się
taki właśnie dojrzały kompromis zawrzeć, co uprawnia nas do uznania,
że prowadzimy edukację włączającą i jesteśmy uczelnią odpowiedzialną
społecznie. Niemniej jednak, należy wspomnieć, że wciąż jeszcze mamy
do czynienia z sytuacjami, w których dochodzi do zupełnie niepotrzebnych komplikacji. Wydaje się nam, że jest to już kwestią świadomości

6

niepełnosprawności i systematycznej pracy na rzecz jej podnoszenia do
poziomu pozwalającego zredukować do minimum wszystkie nieporozumienia. Bardzo pomocne są w tym procesie szkolenia wypracowane
w projekcie DARE, o których także w tym numerze piszemy w odniesieniu do każdej z niepełnosprawności. Cieszymy się, że tak wielu doktorantów zainteresowanych jest uczestnictwem w tych kursach, co pozwala
z jeszcze większym optymizmem spojrzeć w przyszłość edukacji włączającej na naszej uczelni. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje nam, że
osoby, które odbyły szkolenie o wiele łatwiej odnajdują się później w akademickim trójkątnym modelu wsparcia, jaki starałem się w kilku słowach
tu przedstawić. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do
udziału w kompleksowych szkoleniach podnoszących świadomość niepełnosprawności lub w poszczególnych jego modułach omawiających
konkretne rodzaje niepełnosprawności.
Na koniec chciałbym podzielić się osobistą refleksją. Kiedy w 1993
roku rozpoczynałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, nikt z mojego roku nie posiadał komputera. Na II roku studiów udało mi się zdobyć jeden z pierwszych w Polsce komputerów z syntezą mowy i był to
równocześnie pierwszy komputer w mojej grupie studenckiej. Dwa lata
później, na IV roku niektóre osoby także już miały komputery. Materiały edukacyjne musiałem skanować sobie sam i z uwagi na dużą liczbę błędów w zeskanowanym tekście, ciężko było mi się z tego efektywnie uczyć. Czasem udawało się dostać książki od wykładowców w wersji elektronicznej, co było dla mnie bardzo dużą pomocą. Pamiętam, że
największą liczbę takich książek otrzymałem od prof. Andrzeja Mani.
Wspominam tu o tym dlatego, że jako student doświadczyłem bezpośredniego wsparcia edukacyjnego od obecnego Prorektora ds. dydaktyki,
choć nie było wówczas żadnych regulacji w tym obszarze, strategii edukacyjnych, ani szkoleń.
7

Obecnie, niewidomy student I roku, który zgłasza się do nas ma:
komputer z syntezą mowy, możliwość wykorzystania go przy zdawaniu egzaminu, 500 stron do wykorzystania w ramach oferty skanowania materiałów edukacyjnych w skali miesiąca, instruktaż poruszania się
po uczelni, możliwość uczestnictwa w dostosowanym lektoracie z języka angielskiego i listę tę można by znacząco jeszcze wydłużyć. Pokazuje
to jak ogromna zmiana zaszła w obszarze dostępności nowych technologii wspierających i rozwoju usług specjalistycznych jakie współczesny
Uniwersytet może zaoferować swoim studentom, a przecież to tylko 17
lat od daty rozpoczęcia moich studiów. Wracam jednak do myśli, że same
technologie i szeroki do nich dostęp niewiele będą znaczyć jeśli braknie
zrozumienia i akceptacji dla idei edukacji włączającej ze strony szerokiej
społeczności akademickiej.
Wielowymiarowe ujęcie tego tematu proponujemy w niniejszym wydawnictwie. Cieszymy się, że tą drogą Uniwersytet Jagielloński może zainspirować wszystkich tych, którzy chcieliby się otworzyć na potrzeby
osób niepełnosprawnych. Dobrze, aby rozpoczęli od działań, które nie
kosztują wiele, ale zależą od dobrej woli wykładowców. Znajdą tu Państwo nie tylko opisy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, ale i sposoby efektywnego ich wykorzystania, przykłady strategii edukacyjnych dla
obu grup niepełnosprawności, dobrych praktyk i konkretnych metodologii, a zatem zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w których rękach spoczywa odpowiedzialność za edukację włączającą, będąca
cechą nowoczesnej europejskiej uczelni – uczelni odpowiedzialnej społecznie.
Ireneusz Białek
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

8

Część I.

Wsparcie edukacyjne studentów
niewidomych i słabowidzących

Nowoczesne technologie wspierające edukację
Paweł Miąsik

M

ateriał niniejszy poświęcony jest przybliżeniu Państwu problematyki, związanej z metodami zapewnienia szerokiego dostę-

pu do głównego nurtu edukacji osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Szacuje się, że udział zmysłu wzroku w dostarczaniu informacji
współczesnemu człowiekowi wynosi aż 95%. Oczywisty jest zatem fakt,
że w przypadku całkowitej bądź częściowej utraty tego zmysłu powstaje
ogromna bariera informacyjna. Dzięki zastosowaniu specyficznych metod pozwalających w większym stopniu wykorzystać pozostałe zmysły
jako kanały informacyjne, barierę tę można w znacznym stopniu zniwelować. Dlatego ważne jest, aby poznać na czym polegają te metody i jakie
możliwości stwarzają, a także by uświadomić sobie potrzebę takiego organizowania informacji, by była ona maksymalnie dostępna i użyteczna
także dla tych uczestników społeczeństwa informacyjnego.
Zmysły dla których opracowano najważniejsze metody, alternatywne
wobec metod wizualnych, dostępu do informacji to słuch i dotyk. Wyko9

rzystanie zmysłu słuchu do tego celu jest oczywiste, jako że dzięki niemu
dokonuje się międzyludzka, językowa komunikacja werbalna, a więc jego
wartość jako źródła informacji jest związana przede wszystkim z potencjałem językowym. Natomiast dotyk jest zmysłem kontaktu, który
umożliwia uchwycenie relacji między percepowanymi elementami, a więc
wszędzie tam gdzie relacja taka może nieść jakąś informację, wykorzystanie dotyku jest użyteczne. Historia zastosowania tego zmysłu w edukacji osób niewidomych jest ściśle związana z wynalezieniem alfabetu Braille’a. Wielką rolę w rozwoju metod adresowanych do tych zmysłów odegrała współczesna rewolucja informatyczna oraz postęp technologiczny,
które to prowadząc ogólnie do przekształcania się społeczeństwa w społeczeństwo oparte na wiedzy pozwoliły również na stworzenie narzędzi
umożliwiających osobom niewidomym dostęp do informacji w sposób
dużo większy, szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek.
Bezwzrokowe wykorzystanie komputera
Jednym z najistotniejszych narzędzi pozwalających współczesnemu człowiekowi w pełni uczestniczyć w dostępie do informacji – w tym także
edukacyjnej – jest standardowy komputer typu PC, a więc w uproszczeniu centralna jednostka przetwarzania informacji połączona z urządzeniami wejścia/wyjścia umożliwiającymi interakcję z użytkownikiem, wyposażona w oprogramowanie użytkowe, w szczególności system operacyjny. Taki sam zestaw może wykorzystać także użytkownik niewidomy,
jednak musi on dodatkowo zastosować program odczytu ekranu (ang.
screen reader) umożliwiający prezentowanie informacji w sposób niewizualny. Informacja taka może być przekazywana np. w formie dźwiękowej przez syntezator mowy (ang. speech synthetizer) współpracujący z programem odczytu ekranu. Działanie syntezatora polega na zamianie gene10

rowanego przez screen reader sygnału zawierającego informację tekstową na mowę. Funkcja syntezatora może być wykonywana przez specjalne urządzenie sprzętowe, lub przez osobny program (w tym przypadku
komunikacja z użytkownikiem odbywa się przy użyciu standardowej karty dźwiękowej i połączonych z nią głośników czy słuchawek). Syntezatory mowy opracowano dla wielu języków, możliwy jest zatem również satysfakcjonujący dostęp do tekstów obcojęzycznych.
Współczesne dostępne na rynku rozwiązania tego typu (screen reader i syntezator mowy), umożliwiają osobie niewidomej wykonanie
większości prac, które może robić użytkownik posługujący się wzrokiem
(z wyjątkiem prac polegających stricte na tworzeniu czy obróbce grafiki).
Z punktu widzenia zastosowań edukacyjnych, szczególnie warto podkreślić fakt, że student może samodzielnie stworzyć i przeczytać dokument w edytorze tekstu i w arkuszu kalkulacyjnym, sprawnie posługiwać
się przeglądarką internetową, jak i wieloma innymi narzędziami pozwalającymi wykorzystać potencjał Internetu, czytać dokumenty w formacie
pdf, zarządzać materiałami audio, wykonywać podstawowe operacje na
plikach oraz obsługiwać wiele konkretnych aplikacji użytkowych.
Niezwykle ważnym i użytecznym zastosowaniem oferowanym przez
współczesną technologię informatyczną, jest możliwość przekształcania papierowych, drukowanych dokumentów do postaci elektronicznej.
Metoda ta polega na wprowadzeniu obrazu stron do komputera (przeważnie przy użyciu optycznego skanera dokumentów) i przetworzeniu
go programem rozpoznającym znaki (ang. Optical Character Recognition –
OCR) do elektronicznego formatu tego programu. Następnie tekst taki
można eksportować do któregoś z popularnych formatów zapisu dokumentów (np. txt, rtf, doc, html, pdf) i odczytać a także edytować. Doświadczony użytkownik może przeprowadzić cały proces przetwarzania
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w pełni samodzielnie, nawet dla dużych dokumentów np. całych książek.
Warto zaznaczyć, że przy zachowaniu odpowiednich parametrów (dobra
jakość druku, prawidłowe ułożenie dokumentu na skanerze, adekwatna konfiguracja samego programu itp.) jakość rezultatów rozpoznawania
jest bardzo wysoka i wynosi ponad 99% zgodności z oryginałem, przy
czym oprócz samego tekstu wiernie może być zachowane również formatowanie dokumentu.
Uwagi i wskazówki
1. Większość istniejących programów odczytu ekranu jest napisanych dla
systemu MS Windows z racji ogromnej popularności tego systemu, także
wśród niewidomych użytkowników komputerów. Są to produkty przeważnie komercyjne odznaczające się znaczną funkcjonalnością, ale również wysoką ceną, głównie dlatego, że przeznaczone są dla relatywnie
niedużej grupy odbiorców.
Warto jednak zaznaczyć, iż istnieją także analogiczne rozwiązania dla
innych systemów operacyjnych, w szczególności rozwiązanie typu open
source dla systemu Linux, screen reader systemu Mac OS (stanowiący integralny element tego środowiska i dostarczany w standardowym pakiecie instalacyjnym) oraz komercyjne programy udźwiękawiające dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych takich, jak: Symbian i Windows
Mobile, pozwalające niewidomemu użytkownikowi korzystać również
w pełni z telefonów komórkowych i palmtopów. Stworzono również co
najmniej jeden niekomercyjny program tego typu dla systemu Windows
odznaczający się, co prawda, mniejszą funkcjonalnością niż komercyjne
odpowiedniki, ale szybko rozwijany i pozwalający wykonywać wiele typowych czynności jak pisanie, przeglądanie stron WWW itp.
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2. Należy tu wyraźnie podkreślić, że niewidomy użytkownik komputera nie jest w stanie efektywnie pracować przy użyciu żadnych urządzeń
wskazujących, jak myszka czy touchpad, lecz musi posługiwać się wyłącznie klawiaturą. Z tego powodu powinien mieć dobrze opanowane skróty
klawiszowe wywołujące najczęściej używane funkcje, co znakomicie poprawia wydajność pracy.
3. W kwestiach administracyjnych np. dotyczących prowadzenia kursu,
warto jak najszerzej korzystać z oferowanych przez uczelniane systemy
informatyczne możliwości elektronicznej komunikacji. Szczególnie wskazane byłoby, aby każdy prowadzący zajęcia posiadał własną stronę internetową, na której zamieszczane byłyby aktualne ogłoszenia, terminy konsultacji, materiały do prowadzonych zajęć itp. Jest to niewątpliwie bardzo użyteczne dla ogółu studentów, a dla studentów niepełnosprawnych
szczególnie pomocne i gwarantujące pełny, równy dostęp do informacji.
4. Przy projektowaniu strony internetowej należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron WWW opracowanymi przez World
Wide Web Consortium, by strona była w pełni dostępna dla wszystkich
użytkowników Internetu. Wytyczne te można znaleźć na stronie http://
www.w3c.org/wai.
Wykorzystanie pisma punktowego Braille’a
Pismo punktowe zostało wynalezione i było rozwijane przez Louis’a
Braille’a (1809–1852), od którego nazwiska pochodzi także nazwa tego
systemu (obecnie w języku polskim funkcjonuje forma spolonizowana,
mówimy więc o zapisie brajlowskim, książce brajlowskiej itp.). Idea zapisu brajlowskiego polega na reprezentowaniu liter alfabetu i innych symboli, poprzez przypisanie im określonej konfiguracji wypukłych elementów na płaskim podłożu, która może być łatwo zidentyfikowana doty13

kiem w czasie przesuwania opuszkami palców. Elementy te mają formę
wypukłych kropek o określonej wysokości i mogą być wytłaczane np. na
papierze przy pomocy specjalnych urządzeń.
Typowy znak brajlowski zbudowany jest na bazie sześciopunktu czyli
tzw. znaku tworzącego składającego się z dwóch pionowych kolumn –
po trzy punkty w każdej. Górny punkt lewej kolumny oznacza się umownie jako pierwszy, środkowy jako drugi, a punkt położony najniżej – trzeci. Analogicznie określa się punkty kolumny prawej – punkt najwyżej położony to czwarty, środkowy – piąty, a najniższy to punkt szósty. System
wyprowadzania znaków opiera się na tworzeniu różnych kombinacji położenia od 1 do 6 punktów. W ten sposób uzyskuje się możliwość otrzymania 63 różnych układów, co pozwala w praktyce na poprawny zapis
ortograficzny w dowolnym języku naturalnym oraz zapis symboli podstawowych działań matematycznych. Dodatkowo można tworzyć różne
reguły zapisu, jak np. łączenie dwóch lub więcej znaków i przyporządkowanie danego symbolu do takiego zestawu, czy poprzedzanie odpowiednim znakiem modyfikującym znaku, lub ciągu znaków, co zmienia
ich znaczenie (w ten sposób zapisuje się w brajlu np. cyfry tworzone z liter a–j poprzedzonych odpowiednim znakiem, zwanym znakiem cyfry).
Dzięki elastycznym cechom stworzono również zaawansowaną brajlowską notację matematyczną, fizyczną, chemiczną, zapis nutowy i inne.
Z uwagi na fakt, że brajlowski zapis zajmuje na papierze relatywnie
dużo miejsca w porównaniu ze zwykłym drukiem, jak i ze względu na
zwiększenie wygody użytkownika w posługiwaniu się brajlem, opracowano skróty brajlowskie umożliwiające zapis skrócony w stosunku do zapisu integralnego, czyli znak po znaku. System skrótów oparty jest na stworzeniu statystyki częstości występowania określonych wyrazów i zbiegów
literowych w danym języku, a następnie przypisaniu najczęściej występu-
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jącym jednostkom znaku lub kilku znaków brajlowskich (w skrótach języka angielskiego np. wyraz like zastępuje się brajlowskim znakiem litery
l, wyraz the znakiem złożonym z punktów 2, 3, 5, 6, używanym w polskim
brajlu na oznaczenie diakrytycznego znaku ź – niewystępującego oczywiście w angielszczyźnie, a końcówkę -tion – brajlowskim znakiem litery n poprzedzonym znakiem złożonym z punktów 5, 6, który w polskim
alfabecie nie jest w ogóle używany – analogiczne rozwiązania przyjmuje
się dla innych często spotykanych wyrazów i zbiegów liter). Mimo, iż dla
języka polskiego także opracowano skróty brajlowskie, to jednak system
ten nie jest powszechnie używany w wydawnictwach brajlowskich ani
w edukacji. Natomiast w anglojęzycznym piśmiennictwie brajlowskim
stosuje się prawie wyłącznie zapis skrócony, dlatego też znajomość jego
zasad jest bardzo przydatna.
Pismo brajlowskie stanowiło najbardziej użyteczną i najszerzej stosowaną przez osoby niewidome metodę dostępu do wiedzy, aż do stworzenia i upowszechnienia narzędzi informatycznych, bazujących na przekazie słuchowym, co nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
Mimo tego brajl pozostaje wciąż niezwykle przydatny szczególnie w zastosowaniach edukacyjnych. Powody ciągłej wysokiej użyteczności systemu brajlowskiego wynikają z jednej strony z zalet samego systemu, takich jak np. dokładność prezentowania zapisu, z drugiej zaś z opracowania nowoczesnych brajlowskich urządzeń technicznych.
Z uwagi na to, iż brajl jest rodzajem pisma, odzwierciedla dokładnie
szczegóły prezentowanego przy jego pomocy tekstu takie jak: pisownia
wyrazów, rozmieszczenie znaków interpunkcyjnych a częściowo także
formatowanie. Cechy te sprawiają, iż brajl jest niezwykle użyteczny w nauce języków obcych, a także wszędzie tam gdzie występuje zapis formalny, a więc np. w czytaniu tekstów z wyrażeniami matematycznymi czy
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w analizie zapisu kodu źródłowego programów komputerowych. Natomiast najważniejsze typy urządzeń technicznych potrafiących generować
wypukły zapis brajlowski to: brajlowskie drukarki, maszyny do pisania,
oraz monitory, czyli tzw. linijki brajlowskie (zdj. 4).
Brajlowskie drukarki i maszyny do pisania
Zasada działania drukarki brajlowskiej (ang. Braille Embosser) jest oparta o układ elektromechaniczny pracujący pod kontrolą oprogramowania, posiadający specjalnie ukształtowane młotki, które uderzając w papier wytłaczają na jego powierzchni wypukłe punkty. Producenci urządzeń tego typu oferują całkiem szeroką gamę produktów, zaczynając od
dużych maszyn przemysłowych służących do tłoczenia nakładów wydawnictw brajlowskich, poprzez drukarki przeznaczone do tworzenia
podręcznych materiałów dla uczniów i studentów, do niewielkich, dru-

Zdj. 1. Drukarka brajlowska Index Everet
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kujących urządzeń przenośnych. Współczesne drukarki mają możliwość
tworzenia dwustronnego wydruku brajlowskiego z prędkością nawet do
300 znaków na sekundę. Mogą posiadać dźwiękowy interfejs pozwalający sterować ustawieniami urządzenia osobie niewidomej oraz wyposażane są w łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwiające tworzenie wydruku przez osobę nieznającą brajla. Bardzo ważną cechą nowoczesnych
drukarek brajlowskich jest możliwość druku brajlowskiej grafiki. Drukarka może wytłoczyć punkt w dowolnym miejscu papieru, zatem nie ma tu
ograniczenia wynikającego z podzielenia kartki na prostokąty o wymiarach brajlowskiego sześciopunktu. Dzięki temu punkty mogą być wytłaczane w dowolnych położeniach względem siebie, co umożliwia tworzenie wypukłego rysunku, którego linie składają się z gęsto „upakowanych” punktów. Samo stworzenie dobrego rysunku wypukłego, czytelnego dla osoby niewidomej jest dość złożonym zagadnieniem, które nie będzie tutaj omawiane, niemniej jednak po odpowiedniej obróbce graficz-

Zdj. 2. Wygrzewarka do tworzenia grafiki wypukłej
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nej można uzyskać czytelne dotykiem wykresy, diagramy, schematy, a nawet uproszczone modele obiektów trójwymiarowych. Istnieją także drukarki oferujące możliwość różnicowania wysokości tłoczonych punktów
brajlowskich, co pozwala na przekaz informacji również poprzez wykorzystanie zmian w fakturze rysunku. Dzięki temu można np. linie różniące się kolorami odwzorować na linie różniące się wysokością tworzących
je wypukłych punktów.
Interesującym rozwiązaniem związanym z tworzeniem grafiki dotykowej są także urządzenia zwane wygrzewarkami wypukłej grafiki (zdj. 2).
Wykonanie wypukłego rysunku przy ich pomocy wymaga zastosowania
specjalnego, papieru mikrokapsułkowego, zwanego też papierem pęczniejącym. Na arkuszu takiego papieru wykonuje się za pomocą zwykłej
drukarki wydruk rysunku, który chcemy uczynić dostępny dotykiem. Następnie arkusz umieszcza się w wygrzewarce. Urządzenie emituje energię, która w największym stopniu pochłaniana jest przez miejsca pokryte czarną barwą, w mniejszym stopniu przez miejsca pokryte barwami
w odcieniach szarości, zaś najmniej energii pochłaniają miejsca białe. Pod
wpływem dostarczanej energii mikrokapsułki powiększają swoją objętość
w stopniu zależnym od ilości jej otrzymania. Proces ten przebiega jednokierunkowo i w efekcie uzyskujemy wypukły rysunek idealnie zgodny
z rysunkiem wyjściowym.
Brajlowskie maszyny do pisania są urządzeniami mechanicznymi, lub
elektromechanicznymi (zdj. 3), pod względem funkcjonalnym analogicznymi do klasycznych maszyn czarnodrukowych. Różnice dotyczą oczywiście elementów konstrukcyjnych, odpowiadających za możliwość tworzenia zapisu brajlowskiego, z których najbardziej widoczną jest odmienna klawiatura składająca się z jedynie siedmiu podstawowych klawiszy.
Sześć z nich odpowiada za uzyskiwanie odpowiednich punktów w sze-
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Zdj. 3. Elektryczna maszyna brajlowska

ściopunkcie brajlowskim, siódmy to klawisz odstępu. Po naciśnięciu żądanego klawisza bądź kombinacji klawiszy, odpowiednie punkty zostają
wytłoczone na papierze przez połączony z klawiaturą układ igieł, a po
zwolnieniu klawiszy mechanizm maszyny przemieszcza arkusz o jednostkę równą szerokości sześciopunktu.
Maszyny brajlowskie podobnie jak tradycyjne maszyny do pisania są
wypierane przez odpowiednie urządzenia bazujące na technologiach cyfrowych, niemniej jednak ze względu na znacznie niższą cenę mogą stanowić dobrą alternatywę dla prywatnego użytkownika, chcącego sporządzać względnie niewielkie ilości zapisu. Ponadto maszyny wyposażone
w układy elektroniczne mają wiele dodatkowych funkcji ułatwiających
pracę i zwiększających możliwości, jak np. zapisywanie tekstu w pamięci,
dzięki czemu może być on później automatycznie powielany w dowolnej liczbie kopii, możliwość podłączenia zwykłej klawiatury komputerowej co sprawia, że zapis może wykonać osoba nieznająca brajla, możli-
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wość podłączenia do komputera i wykorzystania jako prostej drukarki
brajlowskiej, itp.
Monitory brajlowskie
Monitory brajlowskie (ang. Braille Displays) stanowią kolejną grupę bardzo przydatnych, nowoczesnych narzędzi, wykorzystujących system zapisu brajlowskiego. Za ich pomocą niewidomy użytkownik może uzyskać
dotykowy dostęp do wielu rodzajów informacji generowanych przez
programy komputerowe. Prezentowanie zapisu na monitorze dokonuje
się dzięki specjalnemu układowi elektromechanicznemu, którego zasada
działania oparta jest na odwrotnym zjawisku piezoelektrycznym. Po stronie użytkownika efektem funkcjonowania tego układu jest pojawianie się
na monitorze brajlowskim znaków brajlowskich np. tworzących tekst,
który jest aktualnie wyświetlany w linii kursora na zwykłym monitorze.

Zdj. 4. Monitor brajlowski – linijka Super Vario
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Punkty brajla są tworzone z końcówek specjalnych sztyftów, wysuwanych z odpowiednich zagłębień na taką wysokość, że wyglądają podobnie jak punkty wytłoczone na papierze, a ich odległość względem siebie jest dokładnie taka jak w znaku brajlowskim. W chwili więc prezentowania danego znaku w poszczególnej komórce monitora (np. znaku litery x składającego się z punktów 1, 3, 4, 6 zostają wysunięte końcówki sztyftów odpowiadających położeniu tych punktów, natomiast sztyfty
niebiorące udziału w tworzeniu znaku (a więc w tym przypadku odpowiadające położeniu punktów 2 i 5) zostają cofnięte poniżej powierzchni monitora tak, że w efekcie powstaje gładkie miejsce. Analogiczna sytuacja zachodzi w następnych komórkach, gdzie wysuwane i cofane są
odpowiednie sztyfty, w zależności jaki znak przypada na daną komórkę (w szczególności jeśli będzie do znak sześciopunktu wszystkie sztyfty
będą wysunięte, natomiast w przypadku znaku spacji wszystkie będą cofnięte, co da pustą komórkę, a więc powstanie przerwa między znakami).
W efekcie powstaje linia czytelnego zapisu brajlowskiego. W momencie
przesunięcia kursora do kolejnej linii tekstu, w ułamku sekundy następuje automatyczna zmiana konfiguracji położenia sztyftów we wszystkich
komórkach i nowy tekst pojawia się na monitorze.
Z uwagi na to, że powszechnie stosowane monitory jednorazowo
wyświetlają jedną linię zapisu, możliwe jest przedstawianie tylko informacji tekstowej. Wiadomość do monitora jest przekazywana za pośrednictwem programu odczytu ekranu, podobnie jak do syntezatora mowy.
Dzięki regułom zaimplementowanym w tym oprogramowaniu dokonującym zamiany informacji graficznej na tekstową, za pomocą monitora można uzyskać dostęp do graficznych elementów sterujących systemem operacyjnym i programami takich jak: przyciski, pola wyboru, itd.
Umożliwia to niewidomemu użytkownikowi pracę na komputerze wy-
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łącznie przy użyciu zmysłu dotyku. Poza tym liczne modele monitorów
są wyposażone w dodatkowe klawisze, pozwalające wywoływać najczęściej używane funkcje klawiatury, jak przesuwanie kursora czy naciśnięcie
klawisza enter, co sprawia że użytkownik może swobodnie pracować na
komputerze bez odrywania rąk od urządzenia. Wiele osób korzysta równocześnie z obu rozwiązań tj. syntezatora mowy i monitora brajlowskiego, co pozwala na uzyskanie pełniejszej, ogólnej informacji lub zamiennie stosuje obie metody w zależności od rodzaju wykonywanego zadania
i indywidualnych upodobań. Widać zatem, że zastosowanie systemu Braille’a w nowoczesnej edukacji osób niewidomych, jak i w ich pełnej partycypacji w społeczeństwie wiedzy, przynosi wciąż znaczne korzyści i nie
może być traktowane ani jako rozwiązanie drugorzędne (np. ze względu
na konieczność opanowania zasad zapisu), ani jako konkurencyjne w stosunku do rozwiązań udźwiękawiających lecz powinno być uważane za
komplementarną metodę pozyskiwania informacji, szczególnie przydatną w sytuacjach określonego rodzaju.
Uwagi i wskazówki
1. Warto zwrócić uwagę na dość częste błędne określanie brajla jako języka. Jak było już wcześniej wspomniane, system brajlowski jest odmiennym rodzajem zapisu tekstu, zgodnym jednak ze znakami i regułami używanymi w danym języku (stąd wynikają też różnice w znaczeniu tych samych symboli brajlowskich w różnych językach). Można mówić co prawda o alfabecie brajlowskim, ze względu na fakt, że mamy tu pewien zbiór
specyficznie zapisanych znaków (na tej samej zasadzie jak można określać mianem alfabetu system Morse’a), nie jest to jednak alfabet osobnego języka.
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2. Komórka większości monitorów brajlowskich jest przystosowana do
tworzenia ośmiopunktu, a nie tylko sześciopunktu. Zastosowanie dwóch
dodatkowych punktów w stosunku do tradycyjnego systemu ma na celu
ułatwienie prezentacji elementów charakterystycznych dla pracy na komputerze, takich jak wskaźnik kursora czy myszy. Punkty te są też wykorzystywane do prezentacji atrybutów tekstu. Również wiele drukarek brajlowskich pozwala na tworzenie wydruku w oparciu o ośmiopunkt.
3. Współczesne programy odczytu ekranu mają zaimplementowane reguły translacyjne pozwalające na automatyczną zamianę tekstu od razu
na system skrótów brajlowskich i prezentowanie go w tej formie na monitorze brajlowskim (możliwość ta jest dostępna zawsze dla języka angielskiego; dostępność obsługi skrótów dla innych języków może być
uzależniona od konkretnego programu, jego wersji, dystrybutora w danym kraju, powszechności użycia skrótów w danym języku itp.).
Urządzenia wykorzystywane do utrwalania materiału zajęć
Warto pokrótce omówić najpopularniejsze typy urządzeń, używanych
przez studentów niewidomych do utrwalania materiału zajęć. Mogą to
być różnego rodzaju przenośne komputery typu notebook, wyposażone
w program odczytu ekranu i ewentualnie dodatkowy sprzęt i oprogramowanie. Wielu użytkowników preferuje jednak posługiwanie się tzw. notatnikami brajlowskimi (zdj. 5). Są to specjalnie zaprojektowane urządzenia
przenośne, oparte na wykorzystaniu popularnych rozwiązań typu PDA
(ang. Personal Digital Assistant), pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych, z zainstalowaną, specjalnie przeznaczoną dla tego rodzaju systemu, wersją screen reader’a. Wyposażone są one
przeważnie w brajlowską klawiaturę, co pozwala uzyskać niewielkie rozmiary urządzenia i dużą wygodę w szybkim wprowadzaniu tekstu. No23

Zdj. 5. Notatnik brajlowski – Braille Sense

tatnik komunikuje się z użytkownikiem za pomocą wewnętrznego syntezatora mowy. Wiele modeli notatników posiada ponadto wbudowany
monitor brajlowski, który pozwala na precyzyjną kontrolę tekstu. Urządzenia te wyposażone są w wiele aplikacji stosowanych w standardowych
palmtopach jak: kalendarz, kalkulator, przeglądarka internetowa, klient
poczty e-mail, odtwarzacz audio itp., jednak zaprojektowanych tak, aby
mogły być w pełni i wygodnie obsługiwane bez użycia wzroku i przy pomocy komend wprowadzanych na klawiaturze brajlowskiej.
Posiadają wiele typowych interfejsów komunikacyjnych jak: Bluetooth, USB, Wi-Fi, natomiast mogą w ogóle nie mieć ekranu, względnie są
wyposażane w niewielkie wyświetlacze, lub/i złącza umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora, co pozwala na łatwy dostęp do tekstu
osobom widzącym. Urządzenia te są szczególnie przydatne niewidomym
studentom, gdyż pozwalają na łatwe tworzenie własnych notatek w trakcie zajęć, mogą dokonywać dźwiękowej rejestracji wykładu, umożliwiają
zaprezentowanie napisanego tekstu poprzez wyświetlenie go na ekranie
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urządzenia bądź przesłanie do komputera osoby prowadzącej np. w trakcie kolokwium, umożliwiają przechowywanie i odczytywanie dużych ilości tekstu, dzięki czemu student może zawsze mieć przy sobie potrzebne książki, notatki itp.
Wspomnianą już ważną metodą utrwalania zajęć jest ich nagrywanie. Oczywiste jest, że dzięki nagraniu dobrej jakości uzyskujemy wierne przedstawienie tego, co zostało powiedziane. Metoda ta była stosowana z powodzeniem przez niewidomych studentów od czasu upowszechnienia się względnie niewielkich urządzeń umożliwiających zapis dźwięku na taśmie magnetycznej. Nagrywanie na taśmie posiadało jednak dość
istotne wady, jak np. brak możliwości wygodnego odszukiwania konkretnych fragmentów nagrania (zwłaszcza w przypadku długich nagrań wykładów akademickich lub książek), czy utrata jakości dźwięku po wielokrotnym odtworzeniu. Wraz z rozwojem technologii cyfrowego utrwalania dźwięku i wzrostem pojemności nośników pamięci, a także dzięki
stworzeniu języków znaczników opisujących strukturę informacji w dokumencie, możliwe stało się rejestrowanie wielu długich nagrań o dobrej

jakości dźwięku, za pomocą miniaturowych urządzeń takich jak dyktafony cyfrowe. Wiele z nowoczesnych dyktafonów oferuje możliwość wstawiania wielopoziomowych zakładek w nagraniu, zaznaczania jego konkretnych fragmentów czy dodawania własnych komentarzy. Korzystając
z tych funkcji student może w łatwy sposób oznaczyć określone miejsca
w wykładzie, gdzie np. rozpoczyna się omawianie nowego zagadnienia,
czy „podkreślić” szczególnie ważne informacje, by móc później szybko
je odnaleźć. Pliki z zapisanymi nagraniami mogą być także przenoszone
do komputera i poddawane operacjom w programach do edycji dźwięku,
z których kilka dobrze współpracuje ze screen reader’ami.
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Na rynku są obecnie dostępne dyktafony cyfrowe posiadające
udźwiękowienie, a więc istnieje możliwość ich pełnej bezwzrokowej obsługi. Poza tym wiele modeli opisywanych wcześniej notatników brajlowskich ma wbudowaną funkcję dyktafonu, a i dyktafony nieudźwiękowione mogą być w podstawowym zakresie obsługiwane przez osoby niewidome. Osobną grupę specjalistycznych urządzeń, mogących pracować
również w trybie zaawansowanego dyktafonu cyfrowego, stanowią odtwarzacze standardu DAISY.
Standard DAISY (ang. Digital Accessible Information System) jest międzynarodowym systemem zapisu cyfrowych książek mówionych dla
osób niewidomych. Cyfrowa książka mówiona jest cyfrowym zapisem
audio książki czytanej przez lektora lub syntezator mowy. System DAISY opiera się na wykorzystaniu plików z nagraniem książki zapisanych
w formacie stosowanym dla plików dźwiękowych (przeważnie mp3) opisanych znacznikami języka HTML, do stworzenia jej cyfrowej postaci audio, zachowującej logiczną strukturę książki, po której można łatwo nawigować. W praktyce czytelnik wyposażony w odpowiedni program lub
urządzenie sprzętowe może naciskając odpowiednie klawisze przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami książki jak: części, rozdziały, podrozdziały, akapity, strony. Możliwe jest także automatyczne przechodzenie od pozycji spisu treści do sekcji, do której pozycja ta odsyła,
wstawianie zakładek i notatek, zarządzanie odczytywaniem przypisów,
przechodzenie do konkretnego fragmentu na podstawie ciągu wpisanych
znaków (w książkach, w których z warstwą audio zintegrowana jest warstwa tekstowa) i inne.
Sprzętowe odtwarzacze książek DAISY, oprócz swojej podstawowej cechy jaką jest obsługa tego standardu, mogą posiadać ponadto wiele dodatkowych użytecznych funkcji jak: możliwość odczytywania tek-
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stów przy użyciu mowy syntetycznej, odtwarzanie wielu typowych formatów plików dźwiękowych, informowanie o aktualnym czasie i dacie,
wspomnianą już funkcję dyktafonu z możliwością organizowania nagrania przy pomocy zakładek i wiele innych.
Uwagi i wskazówki
1. Jeśli podczas zajęć trzeba zapisać coś na tablicy, warto jednocześnie
głośno odczytywać pisany tekst. Umożliwi to osobom z problemami
wzrokowymi lepszą orientację w materiale, którego dotyczą zajęcia.
2. W przypadku nagrywania zajęć dobrze jest, gdy urządzenie rejestrujące znajduje się w pobliżu osoby prowadzącej np. na jej biurku. Nagranie
przeważnie ma wtedy dużo wyższą jakość.
Użyteczne łącza
Poniżej podane są strony internetowe kilku dużych producentów specjalistycznych urządzeń i programów omawianych w niniejszym tekście
oraz ich dystrybutorów w Polsce (można na nich znaleźć m.in. szczegółowe opisy sprzętu, podręczniki użytkownika, wersje demonstracyjne
oprogramowania):
http://www.baum.de
http://www.freedomscientific.com
http://www.gwmicro.com
http://humanware.com
http://www.indexbraille.com
http://www.viewplus.com
http://www.altix.pl
http://www.ece.com.pl
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http://www.medison.info.pl.
Strony poświęcone darmowym programom odczytu ekranu:
http://www.nvda-project.org
http://www.nvda.pl
http://www.screenreader.net
http://www.live.gnome.org/orca.
Strony na których można znaleźć wiele informacji o piśmie brajlowskim,
jego historii, zastosowaniach i metodach tworzenia:
http://www.braille.org
http://www.brailleplus.net
http://www.brajl.pl
http://www.brajl.pzn.org.pl
http://www.rysunki.pzn.org.pl.
Strony o standardzie DAISY i cyfrowych książkach audio dla osób
niewidomych:
http://www.daisy.org
http://www.bcpzn.pl
http://www.daisy.pl.
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Przykłady strategii nauczania studentów
z niepełnosprawnością wzrokową
Materiał zaczerpnięty z podręcznika szkoleniowego dla nauczycieli
akademickich wydanego w ramach projektu DARE

W

prowadzenie podczas realizowanych zajęć poniższych zasad dobranych do indywidualnych potrzeb danej osoby wpłynie na po-

prawę jakości kształcenia studentów niewidomych i słabowidzących, a co
za tym idzie – wyrówna im szanse w dostępie do oferty dydaktycznej
uczelni.
Powinno się:
•

Zachęcić do zajmowania w salach wykładowych miejsca blisko prowadzącego. Wpłynie to korzystnie na jakość słyszenia głosu wykładowcy
oraz odbiór bodźców wzrokowych przez osoby słabowidzące.

•

Informować z wyprzedzeniem o zmianie miejsca odbywania się zajęć,
by umożliwić swobodne dotarcie na zajęcia osobom nieznającym nowej lokalizacji.

•

Wyrazić zgodę na rejestrację przebiegu zajęć na dyktafon po oświadczeniu studenta, że nagrania będą służyły mu wyłącznie do celów dydaktycznych. Dla niektórych osób mogą one okazać się niezbędnym
wsparciem edukacyjnym.
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•

Zapewnić dobre oświetlenie pomieszczeń i miejsca pracy studenta słabowidzącego, w zależności od jego indywidualnych preferencji. Niektóre osoby mogą potrzebować doświetlenia stanowiska dodatkową
lampką. Ważne jest również zapewnienie dobrego oświetlenia stanowiska wykładowcy, gdyż student słabowidzący może odczuwać dyskomfort, nie mogąc korzystać z informacji płynących od wykładowcy
kanałem niewerbalnym.

•

W miarę możliwości zapewnić jak najkorzystniejsze warunki akustyczne w sali, w której odbywają się zajęcia.

•

Upewnić się, że sala nie zawiera przeszkód potencjalnie niebezpiecznych dla osoby niewidomej, np. kabli, nisko zawieszonego ekranu.

•

Pozwolić na korzystanie z dodatkowych pomocy optycznych (lup) lub
sprzętu elektronicznego, m.in. laptopów, notatników brajlowskich, powiększalników.

•

Treści wykładów/ćwiczeń przekazywać studentom w formie elektronicznej, w formacie tekstowym lub html, których odczytanie nie stanowi kłopotu przy wykorzystaniu programów udźwiękawiających.
Najlepiej jest przekazać materiały elektroniczne wystarczająco wcześnie przed zajęciami, np. korzystając z zamkniętej listy mailingowej lub
platformy internetowej. Dzięki możliwości zapoznania się z materiałami przed wykładem/ćwiczeniami, studenci pełniej uczestniczą w zajęciach. Znając strukturę wykładu mogą, w pamięci lub sporządzając
uzupełniające notatki w formie brajlowskiej, porządkować nową wiedzę w oparciu o znany wcześniej pojęciowy „szkielet”. Warto zaznaczyć, że jest to przykład innowacyjnego rozwiązania w procesie dydaktycznym, które jest korzystne z punktu widzenia wszystkich studentów i bywa praktykowane w odniesieniu do całych grup, przynosząc korzystne rezultaty.
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•

Opisywać w trakcie wykładu czy prezentacji te elementy, do których
w danej sytuacji odnosi się osoba mówiąca; zawsze odczytywać wyświetlany tekst.

•

Precyzyjnie słownie opisywać wizualną rzeczywistość (informacje zawarte na diagramach, wykresach, slajdach, w tabelach itp.), używając
konkretnych słów tak, by student niewidomy mógł ją sobie wyobrazić (np. prosta łącząca punkty a i b zamiast prosta łącząca dwa punkty). Warto zapytać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych o wskazówki, jak opisywać taki materiał – tej umiejętności można się nauczyć.

•

Zapisując informacje na tablicy, jednocześnie je dyktować w tempie
umożliwiającym zanotowanie ze słuchu.

•

Udostępnić czytelne materiały oraz prezentacje multimedialne dla studentów słabowidzących. Oznacza to głównie dobór odpowiedniego
rozmiaru czcionki uzgodnionej ze studentem, stosowanie kontrastów
lub takich samych barw o różnym nasyceniu.

•

Przygotowując materiały drukowane w powiększonym druku zadbać
o ich czytelną formę.

•

Przygotować studentom odpowiednio wcześnie spis lektur i zagadnień
do egzaminu/zaliczenia. Proces czytania osób z niepełnosprawnością
wzroku może być wydłużony ze względu na konieczność uprzedniej
adaptacji tekstu drukowanego do formy dostępnej. Więcej czasu zajmuje także sam proces czytania z użyciem sprzętów elektronicznych
lub optycznych. Jest to jednocześnie kolejny przykład działania, które
stosowane powszechnie ma szansę przyczynić się do ogólnego polepszenia efektów nauczania.

•

W trakcie egzaminów oraz kolokwiów uwzględniać możliwość zdawania ich w formie zaadaptowanej. Powinna być ona ustalona przed egzaminem i może polegać m.in. na: zamianie egzaminów pisemnych na
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ustne, zdawaniu przy pomocy arkusza egzaminacyjnego przygotowanego w powiększonej czcionce (najczęściej: 16–18) lub w brajlu, korzystaniu z komputera z oprogramowaniem do syntezy mowy lub powiększania tekstu, linijki brajlowskiej, korzystaniu z pomocy asystenta
oraz wydłużeniu czasu egzaminu.
Zachowanie w obecności osoby z niepełnosprawnością wzrokową
Warto poznać także kilka ogólnych zasad dotyczących samego zachowania
się w towarzystwie osoby z niepełnosprawnością wzroku. Poniższe wskazówki pozwolą na uniknięcie kłopotliwych dla obu stron sytuacji.
Powinno się:
•

Zachowywać zwyczajnie, traktować osobę w naturalny sposób, z założeniem, że warto pytać, nie wiedząc, kiedy i jaki rodzaj wsparcia jest
zgodny z indywidualnymi potrzebami.

•

Patrzeć na twarz osoby z niepełnosprawnością wzrokową, z którą się
rozmawia, zwracać się zawsze bezpośrednio do niej, a nie do ewentualnego przewodnika.

•

Używać formy jednoznacznie określającej, że mówi się do danej osoby
(np. imienia), szczególnie, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej osób.

•

Nie obawiać się proponowania wsparcia np. w przejściu przez ulicę,
odnalezieniu właściwego budynku czy autobusu. Warto bezpośrednio
zapytać, czy wsparcie jest potrzebne, nie naciskając i nie czując się urażonym, jeśli odmówi.

•

Wiedzieć, że większość osób z niepełnosprawnością wzroku to osoby słabowidzące (część z nich w żaden sposób nie wyróżnia się z otoczenia), a ich możliwości oraz potrzeby wsparcia są ogromnie zróżnicowane.
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•

Uwzględniać trudności wynikające z braku dostępu osoby niewidomej
czy słabowidzącej do wielu komunikatów nadawanych kanałem wzrokowym, a pełniących ważną funkcję regulacyjną w komunikacji. Do
komunikatów tych należy mimika oraz kierunek spojrzenia i specyficzne ruchy oczu, gesty, niekiedy również proksemika (użycie fizycznej przestrzeni w trakcie interakcji między osobami). Subtelne komunikaty płynące kanałem wzrokowym niosą często informacje o emocjach rozmówcy, jego zaangażowaniu lub znużeniu w trakcie rozmowy, o chęci zabrania głosu, sympatii, dezaprobacie, gotowości na przyjęcie treści przekazywanych przez rozmówcę itp. Osoba, która nie widzi tych sygnałów, może czuć dyskomfort, jeśli w kontakcie nie znajdują one swoich dźwiękowych równoważników. Chcąc wyrazić aprobatę, uznanie lub zainteresowanie wypowiedzią niewidomego studenta można wyrazić to poprzez bezpośrednie użycie właściwych słów,
powszechnie używanych w tym celu dźwięków, jak również barwy,
tonu oraz dynamiki głosu. Warto jest poddawać refleksji to, jak mogą
być odbierane nasze wypowiedzi bez towarzyszącego im przekazu wizualnego, np. ton głosu bez towarzyszącego im wyrazu twarzy i postawy. Warto jest jednocześnie pamiętać, że osoby niewidome zazwyczaj
sprawnie korzystają z innych zmysłów jako bogatego źródła wiedzy
o kontekście zdarzenia czy kontaktu z drugą osobą.

•

Nie komentować ani nie zwracać nadmiernej uwagi na niepełnosprawność osoby, jednak bez szczególnego unikania tematu niewidzenia.
Nie ma potrzeby rezygnowania ze sformułowań typu „proszę zobaczyć”, „dawno się nie widzieliśmy”, „do widzenia” – mają one szersze
znaczenie, niż bezpośrednio związane ze zmysłem wzroku i same osoby niewidome używają ich w codziennym kontekście.
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Tyflografika, czyli kilka słów o grafice wypukłej
Joanna Skrzyńska

I

stnieje wiele definicji tyflografiki. Samo słowo tyflografika pochodzi
od greckiego typhlós czyli niewidomy1. Najogólniej możemy przyjąć,

że tyflografika lub innymi słowy grafika dotykowa dla osoby niewidomej i słabowidzącej jest użyteczna oraz przygotowana w prosty i czytelny
sposób, dzięki czemu przekazuje możliwie wszystkie istotne informacje
o adaptowanym obrazie czy ilustrowanym obiekcie lub zjawisku. Grafika znana jest człowiekowi od czasów prehistorycznych, czego dowodem
są choćby malowidła na ścianach w jaskiniach. Tworzenie rysunków jest
bardzo ważne w procesie rozwoju widzących dzieci i dorosłych. Podobną rolę u osób niewidomych spełnia grafika wypukła – rozwija wyobraźnię, służy wyrażaniu emocji i przekazywaniu informacji. Tyflografika wymaga jednak od osób niewidomych wcześniejszego przygotowania i nabycia umiejętności w sposobie jej odczytywania i tworzenia. Po opanowaniu tych zdolności kontakt z grafiką wypukłą dla osób niewidomych
jest równie istotny i przyjemny jak grafika dla osób widzących, choć jest
ona nieco inaczej odbierana.
Osoba niewidoma odczytuje wypukłą grafikę przesuwając po jej powierzchni opuszki palców. Jeśli nawet w tym celu zaangażowane są palce
Zob. M. Jakubowski, Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie, [w:] „Tyfloświat” nr 1, FIRR, Kraków 2009.

1
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obu dłoni, pole percepcji jest ograniczone do obszaru, który w tym momencie jest dotykany i został już rozpoznany. Osoba z niepełnosprawnością wzroką odczytuje grafikę sekwencyjnie, zapamiętując wszystkie
elementy i stopniowo odtwarza je w wyobraźni układając w całość2. Taki
sposób zapoznawania się z obrazem będzie trwał zdecydowanie dłużej
niż u osoby widzącej i wymaga dużo cierpliwości, chęci i zaangażowania. Bardzo ważne jest więc, by przygotowana grafika była wykonana
w sposób klarowny, bez zbędnych szczegółów, a jednocześnie zawierała
wszystkie istotne informacje.
Osoba słabowidząca powinna otrzymać grafikę nie tylko w wypukłej formie, lecz także przygotowaną w kontrastowych kolorach, by łatwiej mogła rozróżnić poszczególne obszary rysunku. Należy pamiętać,
że osoby słabowidzące w zależności od indywidualnych preferencji będą
potrzebowały opisu w czarnodruku lub w brajlu, w przeciwieństwie do
osób niewidomych, którym dodatkowe opisy wykonuje się wyłącznie
w brajlu. Przy tworzeniu tyflografiki nie wystarczy zwykłemu rysunkowi
nadać wypukłą formę. Mimo, że będzie on czytelny dla osoby widzącej
i dodatkowo wypukły, nie oznacza to, że będzie zrozumiały i użyteczny
dla osoby niewidomej. Aby tak było, w procesie wytwarzania grafiki dotykowej należy kierować się określonymi zasadami.
Projektując rysunek istotne jest by wiedzieć, że:
•

Za pomocą dotyku jesteśmy w stanie rozróżnić punkty oddalone od
siebie nie mniej niż 2,5 mm.

•

Jeśli tworzona przez nas linia ma określone znaczenie i ma być czytana osobno (np. linia torów tramwajowych), powinna być oddalona
od pozostałych elementów o co najmniej 5 mm.

Zob. A. Lamant, Zastosowanie technik dotykowych w nauczaniu, [w:] Europejska Konferencja
Owińska 25–26.04.2003, Poznań 2003.
2
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•

Przy wykonywanych opisach w brajlu należy oddalić tekst od linii
wiodących o co najmniej 3 mm.

•

Przygotowując grafikę dla osoby niewidomej kolor należy zastąpić
fakturą dotykową a obszary pokryte różnymi fakturami powinny
mieć wyznaczony brzeg za pomocą linii. Tę samą odległość stosujemy rozdzielając znaki, obszary o wyraźnie różnej treści.

•

Przygotowując grafikę dla osoby słabowidzącej należy używać wyraźnych, kontrastowych kolorów.

•

Wysokość poszczególnych linii i znaków powinna wynosić ok. 1 mm.

•

Rysunek staje się dużo bardziej czytelny w odbiorze jeśli zastosujemy różne linie o odmiennych znaczeniach np. linia pomocnicza będzie cienka i przerywana, linia tramwajowa mocna przerywana kropką, linia graniczna obszaru – ciągła.

•

Tworząc strzałki, dla lepszej czytelności, ich grot powinien być w postaci pełnego trójkąta.

•

Rozmieszczając kilka grafik na jednym rysunku należy umieszczać je
względem siebie w sposób logiczny odpowiednio od siebie oddalić
i jeśli to konieczne, załączyć podpisy.

•

Tworząc grafiki o podobnej tematyce powinno stosować się te same
oznaczenia w legendzie, by osoba niewidoma nie musiała ponownie
uczyć się kolejnych symboli.

•

Tworząc wypukłą grafikę budynku warto dla pełnego obrazu umieścić go w kilku rzutach, by osoba niewidoma miała jasność w konstrukcji danego obiektu.

•

Tyflografika powinna być wykonywana na materiałach trwałych i nie
powinna ulegać uszkodzeniu przy prawidłowym użytkowaniu3.

Wymienione podpunkty zob. E. Więckowska, Zasady redagowania tyflografiki, [w:]„Tyfloświat” nr 3, FIRR, Kraków 2009.

3
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•

Tworząc rysunek jakiegoś przedmiotu lub zwierzęcia (np. łabędzia)
należy skupić się na jego konturach i narysować go w takiej pozycji,
by wyraźnie zarysowane były wszystkie istotne elementy np. części
ciała: głowa, dziób, nogi, tułów. Konieczne jest aby dany element, jeśli w rzeczywistości ma barwę, wypełniony był jakąś fakturą, a nie
składał się z samych konturów. Należy pominąć nieistotne szczegóły, które mogą zakłócić odczytanie grafiki.

•

Do pełnego zrozumienia tyflografiki tekstowy opis jest często bardzo istotny. Pomaga w pełni rozeznać się w treści prezentowanej
grafiki i samodzielnie rozpoznać wszystkie jej elementy. Bardzo często nawet dobrze przygotowana grafika wypukła bez opisu tekstowego nie jest w pełni czytelna dla osób niewidomych.

Zasady przygotowania rysunku dla osoby niewidomej czy słabowidzącej mogą różnić się nieco od siebie w zależności od tego w jakiej technice są przygotowywane.
Techniki tworzenia tyflografiki
Istnieje wiele technik tworzenia grafiki wypukłej zarówno przez osoby
niewidome, słabowidzące jak i przez osoby widzące. Poniżej przybliżę
dwa sposoby, efektywnie wykorzystywane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jedną z możliwości wykonywania tyflografiki jest stosowanie papieru puchnącego i wygrzewarki. Papier ten dostępny w formacie A3, pokryty jest z jednej strony specjalną substancją, której jednym ze składników jest alkohol4. Na płaszczyźnie pokrytej wspomnianą substancją, naZob. M. Jakubowski, Tyflografika. Historia i współczesność. Metody i technologie, konspekt wykładu do prezentacji multimedialnej na konferencji PZN, Warszawa 2005.

4
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noszony jest wydruk z drukarki laserowej. Może to być wydruk wyłącznie w czerni i odcieniach szarości dla osoby niewidomej lub w kontrastowych kolorach dla osoby słabowidzącej. Najistotniejsze przy tak przygotowanej grafice jest to, że najbardziej wypukłe staną się elementy z odpowiednio dobranymi parametrami czerni, obszary o mniejszej zawartości czerni np. szary – będą niższe. Tak zadrukowany papier przepuszcza się przez specjalną wygrzewarkę. W wyniku wysokiej temperatury zachodzi reakcja na obszarach stron zadrukowanych z odpowiednimi parametrami czerni, które w ciągu kilku sekund „puchną” i stają się wypukłe. Zaletą tej techniki jest duża precyzja w wykonywaniu grafiki, możliwość tworzenia różnych faktur. Bardzo często wykorzystuje się tę technikę do tworzenia map, wykresów, diagramów i innego rodzaju rysunków.
W ten sposób w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzono na potrzeby studenta mapy państw należących

Zdj. 6. Mapa dla studenta słabowidzącego
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do ONZ. Osoba, dla której je przygotowano jest słabowidząca, więc tło
poszczególnych państw wykonane jest w kontrastowych kolorach. Granice państw i kontynentów zostały oddzielone wypukłą, łatwą do odczytania przez dotyk linią. W krajach, których wielkość na to pozwala, zostały zaznaczone stolice w postaci wypukłego punktu. Podpis państw i stolic został zamieszczony, na prośbę studenta w czarnodruku, bezpośrednio na mapie (jeśli pozwalało na to miejsce) lub w legendzie. Minusem tej
techniki jest stosunkowo duży koszt papieru puchnącego.
Drugą metodą wykonywania grafiki wypukłej jest wydruk punktowy
z drukarki brajlowskiej. W zależności od posiadanej drukarki, wydruk takiej grafiki może być bardziej lub mniej dokładny. Na drukarkach typu
Everest istnieje możliwość wydrukowania takiej grafiki, lecz jest ona stosunkowo mało precyzyjna i pozbawiona kolorów.

Zdj. 7. Ten sam rysunek wykonany na dwóch różnych
drukarkach
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Drukarka Emprint SotDot umożliwia prosty wydruk przygotowanej
grafiki z zastosowaniem kolorów. W zależności od intensywności barwy drukowane punkty przyjmują różną wysokość, nadając kolorowym
powierzchniom jednocześnie fakturę różnej wysokości. Po odpowiednim skalibrowaniu drukowany jest kolor, a następnie drukarka nanosi na
zadrukowany obszar punkty o różnej wysokości. Ponadto wykorzystuje
tani papier brajlowski, co obniża koszty produkcji grafiki.

Zdj. 8. Drukarka Emprint SotDot

Jak wspominałam na początku artykułu, tyflografika jest bardzo
istotna dla osób niewidomych i słabowidzących. Należy jednak pamiętać,
że nie każda osoba niewidoma dobrze odczyta nawet najlepiej przygotowaną grafikę. Wiele osób nie potrafi, a przez to nie chce odczytywać grafiki wypukłej, dlatego warto uczyć osoby zainteresowane jej odczytywania. Należy dodać, że tworzona tyflografika powinna być również „ciekawa” w dotyku, aby wzbudzała wśród osób zaczynających z nią przygodę
żywe zainteresowanie i sprawiała przyjemność w odbiorze.
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Targi specjalistycznego sprzętu
tyfloinformatycznego
Magdalena Sławińska

M

iędzynarodowe Targi SightCity odbywające się co roku od ośmiu
lat we Frankfurcie to jedno z większych wydarzeń w świecie tech-

nologii wspierających dla osób niewidomych i słabowidzących. W 2010
roku swoje produkty zaprezentowało tam ponad stu wystawców z całe-

go świata.
Tegoroczne SightCity przyciągnęło ponad 4000 zwiedzających. Mogli oni zapoznać się z nowościami technologicznymi i produktami prezentowanymi przez wystawców z dwudziestu jeden krajów. Wśród nich
znaleźli się m.in.: Freedom Scientific, BAUM Retec, GW Micro, HumanWare, Handy Tech GmbH, Metec AG i Tieman. Warto zaznaczyć, że
swoje produkty zaprezentowała też polska firma Harpo. Na tegorocznych targach, poza sprawdzonymi i znanymi rozwiązaniami technologicznymi, pojawiło się też kilka udoskonaleń istniejących produktów, jak
i nowe, interesujące propozycje.
Pracownicy sekcji IT Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ od
trzech lat odwiedzają te targi w poszukiwaniu interesujących rozwiązań
technologicznych. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań, które okazały się szczególnie ciekawe w ich opinii: system nawigacyjny Step-Hear,
urządzenie ClearReader+ i Top-Braille.
41

Step-Hear System
Jednym z ciekawszych rozwiązań technologicznych okazał się system nawigujący Step-Hear. Składa się on z części bazowej i aktywatora. Baza to
urządzenie wyposażone w wysokiej jakości głośniki, które umieszczone
w ważnych miejscach odtwarza nagrany wcześniej komunikat. Aktywator z kolei to małe urządzenie noszone przez osobę niewidomą na ręku.
Kiedy zbliża się ona do bazy na odległość 8–10 metrów, aktywator zaczyna wibrować, powiadamiając o bliskości systemu Step-Hear. Po naciśnięciu przycisku aktywatora zapala się dioda i odtwarzany jest komunikat z bazy. Nagrywane informacje mogą mieć długość do jednej minuty
i dotyczyć na przykład miejsca, w jakim znajduje się dana osoba. Aktywator ma wbudowany akumulator, który zapewnia ciągłość pracy przez 2–3
dni. Baza dostępna jest w dwóch wersjach: standardowej – do umieszczania w pomieszczeniach oraz odpornej na warunki atmosferyczne – do
zamontowania na zewnątrz budynków. Na tegorocznych targach zostały zaprezentowane nowe udoskonalone jednostki bazowe z możliwością
zasilania ich dzięki energii słonecznej. Zgodnie ze stanowiskiem producenta, w przypadku braku słońca baza, przy pełnym naładowaniu akumulatorów, może działać bez przerwy przez dwa dni. Takie rozwiązanie
może znacząco ułatwić montaż w miejscach, gdzie nie ma możliwości
doprowadzenia przewodów zasilających.
Przedstawiony wyżej system nawigacji mógłby z powodzeniem znaleźć zastosowanie w udźwiękowieniu zarówno budynków uczelnianych,
jak i budynków użyteczności publicznej. System można zamontować
przy głównych wejściach, windach, na skrzyżowaniach głównych korytarzy czy też przy ważniejszych i trudno dostępnych salach. Rozwiązanie
takie byłoby szczególnie pomocne dla osób niewidomych o słabej orientacji przestrzennej.
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ClearReader+
Firma Optelec zaprezentowała urządzenie OCR o prostej konstrukcji
i obsłudze – ClearReader+. Kształtem przypomina ono małą walizkę
i zostało zaprojektowane tak, żeby można je było łatwo przenosić. Obsługa urządzenia jest prosta – ramię z kamerą wysuwane jest z obudowy,
a kartka z tekstem powinna być ułożona w taki sposób, żeby bok jej krawędzi dotykał na całej długości urządzenia. Warto zaznaczyć, że wśród
wielu języków dostępny jest też polski głos lektora. W pełni naładowana
bateria pozwala na pracę do 5 godzin.
Top-Braille
Urządzenie to pozwala na szybkie rozpoznanie tekstu w czarnodruku
i zamianę go na brajla w czasie rzeczywistym – w tempie do 20 liter na
sekundę. Dodatkowo można włączyć wypowiadanie liter głosem syntetycznym. Top-Braille ma wielkość myszki komputerowej, posiada jednoznakowy wyświetlacz brajlowski z dwoma dodatkowymi punktami brajlowskimi (nad i pod sześciopunktem) informującymi użytkownika, że
zboczył z linii tekstu i powinien skorygować swój ruch w dół lub w górę.
Urządzenie jest też wyposażone w funkcję rozpoznawania kolorów. TopBraille posiada port USB umożliwiający przesyłanie tekstu bezpośrednio
do komputera, jest poręczny, lekki i łatwy w obsłudze.
Targi SightCity to doskonała okazja do aktualizacji wiedzy i zapoznania się z nowościami na rynku tyfloinformatycznym. Zdobyta przez
naszych specjalistów wiedza jest sukcesywnie włączana do poszerzania
oferty wsparcia edukacyjnego świadczonej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Część II.

Wsparcie edukacyjne studentów
słabosłyszących i niesłyszących/Głuchych
Sposoby efektywnej komunikacji
Materiał zaczerpnięty z podręcznika szkoleniowego dla nauczycieli
akademickich wydanego w ramach projektu DARE

W

spółczesne rozumienie niepełnosprawności słuchowej wymaga
przedefiniowania powszechnego myślenia o osobach słabosły-

szących, niesłyszących/Głuchych1 jako wyłącznie o klientach służb medycznych oraz specjalistów od słuchu i mowy. Z balansujących między
przypisaną im daną jednostką chorobową i zabiegami ukierunkowanymi
na zbliżenie ich do normy (słyszenia) stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. W myśl modelu społecznego ich niepełnosprawność
wynika z relacji ze społeczeństwem, która związana jest z powszechnym
brakiem wiedzy na temat sposobów komunikowania się z osobami słabosłyszącymi, niesłyszącymi/Głuchymi.
Istnieją trzy najważniejsze sposoby porozumiewania się osób niesłyszących i słabosłyszących, do których należą:
Termin „Głuchy” odnosi się do osób identyfikujących się z kulturą Głuchych, czyli
tych dla których język migowy jest pierwszy lub preferowany w komunikacji.

1
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•

język migowy

•

mowa ustna

•

dwujęzyczność

Język migowy to:
•

Język, który inkorporuje koordynację wizualno–przestrzenną

•

Ma własne zasady (np. gramatykę wizualną)

•

Odróżnia się pod względem gramatycznym od języka mówionego
(np. nie posiada rodzajników ani formy biernej czasownika, ma odmienną składnię)

•

Nie posiada formy pisemnej (ale istnieją próby jego notacji, np. tzw. pismo migowe – sign writing)

•

Wykorzystuje alfabet palcowy (daktylografię) dla określenia nazw własnych, nowych koncepcji oraz słów

•

Nie jest językiem uniwersalnym.
Podobnie do języków fonicznych funkcjonuje na terenie danego pań-

stwa wykorzystując różnorodne znaki. Istnieje np. ASL (American Sign Language – amerykański język migowy), BSL (British Sign Language – brytyjski
język migowy), LSF (La Langue des Signes Française – francuski język migowy). Nie zawsze jednak występowanie danego języka migowego pokrywa
się z granicami państwa (np. ASL używany jest zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie; LSF we Francji i Szwajcarii).
Mowa ustna
W tym sposobie porozumiewania się wyodrębniamy dwie kategorie:
•

Rozumienie: informacje przekazywane za pomocą języka mówionego są dostępne poprzez aparat słuchowy lub implant ślimakowy; są
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one również zintegrowane z komunikatami wizualnymi odbieranymi
za pomocą odczytywania mowy z ruchu ust.
•

Tworzenie: wiele osób preferuje posługiwanie się językiem mówionym.
Strategia ta promuje audytywno-werbalne sposoby komunikowania

się osób słabosłyszących i niesłyszących. Jest sposobem porozumiewania
się zdecydowanie dominującym w polskich programach kształcenia dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej słuchowo.
Dwujęzyczność
Oznacza posługiwanie się dwoma językami w życiu codziennym: językiem
migowym (PJM) oraz mową. Filozofia dwujęzyczności wiąże się z uznaniem języka migowego jako tzw. języka pierwszego w edukacji dzieci niesłyszących/Głuchych. Stanowi on bazę do wprowadzenia języka drugiego – pisemnej formy języka narodowego. Za pionierów włączenia
tej strategii do polityki edukacyjnej można uznać kraje skandynawskie.
W Polsce podejmowane są dopiero próby wdrożenia edukacji dwujęzycznej do procesu kształcenia dzieci Głuchych.
Przykłady strategii nauczania studentów z niepełnosprawnością
słuchową
Powinno się:
•

Udostępnić studentowi materiały do zajęć odpowiednio wcześniej
przed wykładem/ćwiczeniami (np. notatki w formie elektronicznej
lub papierowej, główne tezy, listę nowych terminów specjalistycznych, bibliografię), co pozwoli mu aktywniej w nich uczestniczyć.
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•

Organizować zajęcia w pomieszczeniach dobrze oświetlonych, o korzystnych warunkach akustycznych. W tym celu dobrze jest zadbać
o redukcję hałasu (np. zamknąć okna).

•

Umożliwić studentom korzystanie z dostępnych rozwiązań technologicznych, m.in.: nagrywania zajęć na dyktafon, używania systemów
wspomagających słyszenie: FM, pętli induktofonicznej.

•

Na seminariach, ćwiczeniach grupowych ułożyć ławki tak, by w miarę możliwości twarze wszystkich studentów były widoczne dla osoby
niesłyszącej i/lub słabosłyszącej (np. w podkowę), co pozwoli studentom odczytującym mowę z ust uczestniczyć w dyskusji.

•

Unikać stania tyłem do okna lub innego źródła światła, ponieważ
twarz osoby mówiącej znajduje się wtedy w cieniu, co utrudnia odczytywanie mowy z ruchu ust.

•

Przyciągać uwagę studenta przed formułowaniem komunikatów.
Zadbać o nawiązanie kontaktu wzrokowego tak, aby student wiedział, że dana wypowiedź jest kierowania do niego. Upewniać się,
czy student jest w stanie śledzić zmianę rozmówców w trakcie wykładu, ćwiczeń lub konwersatorium. Można w tym celu wprowadzić umowny wizualny system pozwalający na szybkie sygnalizowanie, komu przekazano lub kto zabrał głos (np. poprzez podniesienie
ręki lub przekazanie rekwizytu).

•

Przed rozpoczęciem konkretnego ćwiczenia dokładnie wyjaśnić kolejność wykonywanych czynności. Wskazane jest załączenie instrukcji danego zadania w formie pisemnej oraz zweryfikowanie ich rozumienia przez studenta poprzez zadanie konkretnych pytań nawiązujących do treści tekstu.

•

W trakcie komunikowania się zwracać się twarzą do studenta; nie zasłaniając ust, mówić wyraźnie, ale bez przesadnej artykulacji, w mia-
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rowym tempie. Zbyt wolne wypowiedzi mogą zaburzyć naturalny
rytm mówienia i utrudnić odczytywanie mowy z ruchu warg osobom, którym ułatwia to komunikację.
•

Formułować wypowiedzi, używając jasnych i klarownych zwrotów,
akcentując najważniejsze zagadnienia i słowa kluczowe. Wyjaśniać
znaczenia skomplikowanych struktur językowych, zwłaszcza języka
specjalistycznego. Jeśli student odczytuje mowę z ruchu ust, dobrze
jest powtórzyć daną wypowiedź, przeformułowując ją z użyciem innych pojęć, gdyż układy artykulacyjne wielu wyrazów są podobne,
a około 60% odczytywanego słownictwa opiera się na domyśle, zatem zmiana słów dla wyrażenia tej samej treści zwiększa prawdopodobieństwo jej trafnego odbioru.

•

Nowe, nieznane słownictwo (zwłaszcza specjalistyczne) oraz kluczowe pojęcia zapisywać w widocznym miejscu, np. na tablicy, lub
rozdać je w formie wydrukowanej jako materiał dla słuchaczy.

•

Zapewnić studentom niesłyszącym dodatkowy czas i wsparcie przy
redagowaniu prac pisemnych, ponieważ mogą mieć trudności w formułowaniu zdań zgodnych z normami stylistyki, gramatyki, frazeologii oraz leksyki języka polskiego na skutek odmienności zasad, jakimi
rządzi się język migowy.

•

Wykorzystywać w trakcie zajęć środki dydaktyczne umożliwiające odbiór informacji kanałem wzrokowym (np. prezentacje multimedialne,
przezrocza, grafy, wykresy, animacje, mapy, makiety, ilustracje, zdjęcia).
Materiały audio lub video powinny mieć tekstowy zapis ścieżki.

•

Organizować krótkie przerwy na odpoczynek w trakcie zajęć – odczytywanie mowy z ruchu ust jest czynnością obciążającą znacznie zasoby uwagi i pamięci.
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•

Pamiętać, że studenci, którzy odczytują mowę z ruchu ust lub korzystają ze wsparcia tłumacza języka migowego/miganego, nie mogą czytać lub pisać notatek, jednocześnie uczestnicząc w dyskusji. Prowadzący powinien zapewnić studentowi dodatkowy czas na przeczytanie
materiałów lub udostępnić je z wyprzedzeniem.

•

Dostosować formę egzaminu do indywidualnych potrzeb studenta.
Zazwyczaj dla osób niesłyszących wskazana jest zamiana ustnej formy egzaminu na pisemną.

Jeśli student korzysta ze wsparcia tłumacza języka migowego/
miganego, powinno się:
•

Udostępnić tłumaczowi materiały przed zajęciami, by mógł dobrze
przygotować przekład.

•

W trakcie zajęć pamiętać, że jakość tłumaczenia symultanicznego zależy od tego, czy tłumacz jest w stanie usłyszeć dokładnie to, co dana
osoba mówi. Może to być utrudnione przez szybkie tempo mówienia,
dlatego ważne jest, by mówić swobodnie, ale naturalnie, w odpowiednim tempie. Doświadczony tłumacz nie poprosi, żeby zwolnić tempo mówienia czy uprościć to, co mówimy, chyba że wystąpi jakiś specyficzny problem, np. rozpraszający hałas w tle. Jeśli mamy do czynienia z niedoświadczonym tłumaczem, możliwe, że wskazane będzie dostosowanie sposobu mówienia. Należy tę kwestię przedyskutować z tłumaczem zanim rozpocznie on wykonywanie swojej pracy.

•

W trakcie rozmowy zwracać się zawsze do osoby niesłyszącej, a nie
do tłumacza. Nie używać zwrotów pośredniczących między studentem niesłyszącym a tłumaczem, np.: przekaż mu, zapytaj go.

•

Zapewnić tłumaczowi odpowiednie miejsce do translacji tak, by mógł
w pozycji stojącej lub siedzącej usytuować się blisko mówcy (tłumacz
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i student pracują zazwyczaj na odległość). Pomocne może okazać się
także udostępnienie tłumaczowi listy z nazwiskami pozostałych studentów w grupie czy harmonogramu zajęć.
•

Mieć na uwadze, iż tłumacz może potrzebować przerwy na odpoczynek po około 30 minutach. Jeśli kurs jest bardzo wymagający albo
trwa bardzo długo, translacje może wykonywać dwóch lub kilku tłumaczy na zmianę. Jest wskazane, żeby w takich okolicznościach zapewnić odpowiednie wsparcie. Czas trwania przerw oraz ich częstotliwość warto ustalić w porozumieniu ze studentem oraz tłumaczem.

•

Dbać o kulturę wypowiedzi w trakcie dyskusji – w jednym czasie
możliwe jest tłumaczenie treści płynących tylko od jednego mówcy.

•

Zapewnić studentowi niesłyszącemu dodatkowy czas na wypowiedź,
gdyż tłumaczenie pytań wykładowcy przez translatora oraz jego interpretacja wypowiedzi studenta są bardziej czasochłonne.

•

Zwracać uwagę na fakt, iż student skupiający się na tłumaczu nie
może dzielić uwagi jednocześnie wykonując inne ćwiczenia, np. robienie notatek.

50

Edukacyjna cyberprzestrzeń, czyli o nowoczesnych
technologiach w kształceniu osób niesłyszących/
Głuchych i słabosłyszących
Dagmara Nowak-Adamczyk

B

iorąc pod uwagę przewidywania Thomasa Landauera mówiące
o tym, że świat roku 2020 stanie się światem uzależnionym od tech-

nologii, warto zastanowić się nad wyzwaniami, które nowoczesne rozwiązania technologiczne stawiają edukacji XXI wieku.
Wzrastająca w ostatnich latach rola Internetu, miniaturyzacja czy digitalizacja materiałów analogowych w sposób niezaprzeczalny przyczyniły
się do rozwoju technologii komunikacyjnych dla osób niesłyszących i słabosłyszących na całym świecie1. Stały się one także inspiracją do otwarcia

międzynarodowej, naukowej debaty na temat efektywnego kształcenia tej
grupy osób, która od kilku lat odbywa się w National Technical Institute of
the Deaf w Rochester (USA) podczas seminarium „Technology and Deaf Education”. Tegoroczne postulaty uczestników wydarzenia bardzo wyraźnie
akcentowały konieczność stworzenia nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej włączającej m.in. e-kompetencje wykładowców czy przedefiniowane
strategie zarządzania procesami uczenia się i nauczania. Są one niezbędne do kształcenia nowej generacji studentów niesłyszących i słabosłysząZob. R.S. Nickerson, P.P. Zodhiates, Technology in Education: Looking toward 2020,
Lawrence Erlbaum Associates, New Yersey 1988.

1
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Zdj. 9. Captioning używany w trakcie jednej z prezentacji podczas seminarium „Technology and Deaf
Education” w Rochester (USA) w czerwcu 2010 r. Wystąpienie było również tłumaczone symultanicznie
w amerykańskim języku migowym (ASL) przy udziale tłumaczy.

cych korzystających zarówno z tzw. technologii wspierających, jak i innych
rozwiązań technologicznych zwiększających ich potencjał edukacyjny.
Wiązać się on będzie z wykorzystaniem narzędzi odpowiadających indywidualnym potrzebom komunikacyjnym osób niesłyszących oraz słabosłyszących, które wynikają z ich różnych sposobów porozumiewania się,
m.in. w języku migowym, za pomocą mowy ustnej oraz przy użyciu strategii dwujęzyczności (posługiwanie się zarówno językiem migowym jak
i językiem narodowym w piśmie). Technologie, które zapewnią im równy
dostęp do wiedzy kompensując konsekwencje niepełnosprawności bazować będą zatem na komunikacji wizualnej i/lub wspomagającej słyszenie.
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Zdj. 10. Prezentacja dotycząca narzędzi używanych
w edukacji XXI wieku

Wybrane przykłady rozwiązań technologicznych w edukacji osób
niesłyszących i słabosłyszących:
a) wykorzystujące modalność wzrokową: komunikacja wideo, wiadomości tekstowe, captioning, napisy dla osób niesłyszących, automatyczne rozpoznawanie mowy, tablice interaktywne, „wirtualny” tłumacz języka migowego, czat, flashing signals, wizualizery.
Captioning
Rozwiązanie umożliwiające, za pomocą stenotypisty, tworzenie tekstowej
wersji języka mówionego, który nie jest dostępny w wersji audio. (Pozwala on także na przekazywanie informacji niezwiązanych z mówieniem,
np. określanie tożsamości mówcy). Narzędzie bywa również bardzo pomocne w rozumieniu języka przez obcokrajowców.
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„Wirtualny” tłumacz języka migowego
Chociaż istnieją przykłady notacji języków migowych – tzw. pismo migowe (ang. sign writing) – przekaz treści w językach migowych zwykło utrwalać się w postaci nagrań wideo z udziałem osoby porozumiewającej się
w tym języku. (Języki migowe są językami wizualnymi o gramatyce pozycyjno-przestrzennej, gdzie oprócz znaków bardzo istotne są elementy niemanualne, np. mimika, kierunek patrzenia). Taki sposób przekazu wykorzystywany jest również z powodzeniem m.in. w e-learningu, na
różnorodnych platformach edukacyjnych, czy przy tworzeniu multimedialnych materiałów dydaktycznych, np. słowników języków migowych.
b) wykorzystujące modalność słuchową: system FM, pętla induktofoniczna, implanty ślimakowe.
System FM
To system komunikacji bezprzewodowej ukierunkowany na osiągnięcie maksymalnych korzyści w słyszeniu, jak i podniesienie jakości zrozumienia mowy przez użytkownika w różnych warunkach akustycznych. System złożony jest z dwóch części: nadajnika bezpośrednio towarzyszącego wykładowcy (np. jako przypięty do ubrania mikrofon, czy w postaci cyfrowego pilota) oraz odbiornika bezpośrednio połączonego z aparatem słuchowym studenta. Niewielka odległość mówcy od nadajnika znacząco skraca dystans, który pokonuje dźwięk, by dotrzeć do studenta. Dzięki temu nie musi on zajmować pierwszych miejsc w ławce, by osiągnąć korzyści z uczestniczenia
w zajęciach; ma również możliwość słyszenia osób z bezpośredniego
otoczenia.
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Pętla induktofoniczna (indukcyjna)
Urządzenie to jest najczęściej stosowane w budynkach użyteczności publicznej takich jak np. sale wykładowe, aule, teatry. Jego budowa obejmuje zespół przewodów ułożonych po obwodzie pomieszczenia połączonych wzmacniaczem elektroakustycznym, do których możliwe jest przyłączenie innych, elektronicznych urządzeń zewnętrznych, np. mikrofonu, odtwarzacza DVD. Korzyści z pętli indukcyjnej odnoszą użytkownicy aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną, którzy
znajdują się w polu jej działania.
W trakcie kilkudniowych dyskusji seminaryjnych nauczyciele, instruktorzy, a także naukowcy zdefiniowali cztery obszary wyzwań, przed
którymi staje współczesna edukacja osób niesłyszących/Głuchych i słabosłyszących nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w całej Europie.
Należą do nich:
•

dostęp do nowoczesnych rozwiązań oznaczający m.in.: zorganizowanie wsparcia studentom w mobilnym nauczaniu poprzez zapewnienie im stenotypistów; wykorzystywanie technologii 3D; stosowanie systemów wideokonferencji, przenośnych technologii komunikacyjnych; efektywny notetaking, translacje tekstu na język migowy;

•

kształcenie online (m.in. dwujęzyczny system Web konferencji –
w języku migowym oraz pisemnej wersji języka narodowego, kursy
języków migowych, wykorzystanie komunikacji wizualnej w nauczaniu na odległość, testy dostępne online);

•

używanie technologii w celu wsparcia procesu kształcenia (m.in.
tworzenie cyberinfrastruktury umożliwiającej zdobywanie wiedzy,
sieci społecznych (social network), wideo forum online, blogów służą-
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cych nauce academic writing, multimedialnej platformy komunikacyjnej, interaktywnych słowników języka migowego);
•

ocena wpływu technologii na procesy uczenia się i nauczania (np.
wpływ kursów online oraz napisów na rozumienie treści, zdolności
poznawcze i motywację studentów).
Powyższym rozwiązaniom przypisuje się szczególne znaczenie nie

tylko w celu uzyskania przez studenta informacji w atrakcyjnej, interaktywnej formie, ale także zwiększenia poziomu rozumienia przekazywanych treści. Trudno bowiem oceniać umiejętności, czy wiedzę danej
osoby bez zastosowania konkretnych strategii komunikacyjnych, które
w dużej mierze mogą opierać się na wykorzystaniu rozwiązań technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji komunikacyjnych danej osoby.
Rozwój cywilizacji, większa dostępność różnych technologii, zmniejszenie kosztów ich produkcji niezaprzeczalnie wpływają na dalszy postęp
technologiczny w edukacji stawiając różnorodne wyzwania ich użytkownikom, a także modyfikując ich potrzeby oraz oczekiwania. I tu pojawiają się dwa zasadnicze pytania: jakie warunki na wdrożenie innowacji edukacyjnych stwarza współczesny system kształcenia osób niesłyszących
i słabosłyszących oraz w jaki sposób nauczyciele akademiccy są gotowi
na przyjęcie nowych rozwiązań i włączenie ich w metodykę prowadzonych kursów tak, by sprostać wyzwaniu XXI wieku?
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Lektoraty dla studentów niepełnosprawnych
Urszula Szczocarz

Z

godnie z ideą edukacji włączającej, studenci niepełnosprawni UJ
uczestniczą w większości zajęć wraz ze swoimi pełnosprawnymi

kolegami. Zastosowanie adaptacji takich jak możliwość nagrywania na
dyktafon, obecność tłumacza języka migowego, korzystanie z materiałów w wersji elektronicznej niejednokrotnie znosi różnice pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i bez niepełnosprawności w korzystaniu z wy-

kładów i ćwiczeń. W zakresie zajęć z języka obcego sprawa jest jednak
o wiele bardziej skomplikowana. Przyjrzyjmy się lektoratom prowadzonym w tradycyjnej formie, gdzie co najmniej kilkunastu studentów pracuje w oparciu o kolorowe, złożone pod względem graficznym podręczniki i nagrania z płyt. Wyobraźmy sobie sytuację osoby niewidomej lub
niesłyszącej na takich zajęciach – nadążanie za pracą grupy, kiedy ledwo
(lub wcale) nie widzi się tekstu w podręczniku albo nie słyszy się odtwarzanych nagrań, okazuje się praktycznie niemożliwe. Powstałe zaległości
kumulują się, skutkując nie tylko brakiem efektów edukacyjnych, ale często także nabytą niechęcią do nauki języków obcych. Odpowiedzią BON
na problemy zgłaszane przez studentów niepełnosprawnych i lektorów
w tym zakresie było stworzenie w 2004 roku specjalistycznych grup do
nauki języków. Wypracowane rozwiązania poparte kilkuletnim doświad-
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czeniem funkcjonują do dziś, a liczba osób korzystających z tej formy nauczania stale wzrasta.
Organizując lektoraty, BON w pierwszej kolejności dba o podstawowe zasady tworzenia dobrych warunków do nauki języków. Ogromną rolę odgrywają tu m.in. niska liczebność grup, umożliwiająca zindywidualizowanie podejścia do poszczególnych uczestników, wysokie kwalifikacje merytoryczne osób prowadzących zajęcia, a także odpowiednie
warunki lokalowe. Lektorzy posiadają kompetencje w zakresie podejścia
do niepełnosprawności oraz stosowania zmienionej metodologii nauczania. Występujące u uczestników wyłączenie kanału zmysłowego, jakim
jest wzrok lub słuch musi być podczas zajęć uwzględniane i rekompensowane w inny sposób. Zadaniem osób prowadzących lektoraty jest właśnie znajdowanie i wdrażanie takich sposobów. Dominika Stopa, lektor
w grupach osób niesłyszących i słabosłyszących podsumowuje to w następujących słowach: „wszystkie informacje muszą być przekazywane
również drogą wizualną. Podczas zajęć każde nowe słowo jest zapisywane na tablicy, także w transkrypcji fonetycznej dla osób, dla których jest
to pomocne. Jeżeli jakaś informacja może być przedstawiona w formie
graficznej, wykorzystuję różnego rodzaju rysunki i ilustracje”.
Poważnym problemem są braki w edukacji językowej wyniesione
przez wielu studentów ze szkół średnich. Stanowią one rezultat niedostosowania lekcji z języka do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trudnościom tym BON wychodzi naprzeciw poprzez organizowanie tak zwanych zajęć pomostowych, które w ciągu roku poprzedzającego obowiązkowy lektorat pozwalają na nadrobienie przynajmniej części istniejących u poszczególnych studentów zaległości. Należy jednak podkreślić,
że szczególnie w przypadku osób niesłyszących, w pewnym stopniu ze
względu na ich wcześniejsze doświadczenia edukacyjne, niejednokrotnie
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ogromnie trudne lub niemożliwe jest uzyskanie poziomu, który osiągają pozostali studenci.
Poniżej kolejno przybliżono, w jaki sposób prowadzone są grupy językowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu. Główną
barierą w nauce języków dla studentów niewidomych i słabowidzących
są współczesne podręczniki. „Atrakcyjne dla osób widzących kolorowe
obrazki, akapity pisane wymyślnymi czcionkami, szpaltowy układ tekstów są dla osób słabowidzących bardzo trudne do zrozumienia. Również samodzielna adaptacja takich podręczników do wersji elektronicznej
dostępnej dla osób niewidomych jest praktycznie niemożliwa” – mówi
Katarzyna Błaszczak, współpracownik BON w zakresie opracowywania
adaptacji. W grupach dla osób niewidomych i słabowidzących lektorzy
wykorzystują materiały w postaci alternatywnej, specjalnie adaptowane
przy użyciu zaplecza technologicznego BON. W zależności od indywidualnych potrzeb, studenci otrzymują materiały dydaktyczne w powiększonym druku lub w brajlu. Przydatne w nauce języka materiały graficzne przygotowywane są w formie wypukłej lub z uwzględnieniem możliwości osób słabowidzących. Studenci mogą korzystać także z tekstów
w formie elektronicznej, które otrzymują drogą mailową.
Pracownia, w której odbywają się zajęcia wyposażona jest w ścienne wypukłe mapy Europy i centrum Krakowa oraz makiety zabytków
miasta opisane brajlem. Pomoce te służą nie tylko nauce języka, ale także pobudzaniu wyobraźni i przybliżeniu wiedzy o najbliższym otoczeniu. W sali językowej zamontowano również wysokiej jakości oświetlenie, które (w zależności od preferencji) można ustawiać na różne sposoby, co wpływa na podniesienie komfortu pracy studentów słabowidzących. Kolejną przydatną pomocą jest system słuchawkowy, usprawniający
konwersacje w dwójkach lub podgrupach, zgodnie z intencją lektora. Eli-
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minacja szumów i hałasów uzyskana dzięki pracy w słuchawkach, sprzyja
utrzymaniu wysokiej koncentracji podczas realizowanych ćwiczeń. „Najprzyjemniejszy w tej pracy jest entuzjazm studentów” – mówi Halina
Kozdęba-Murray, lektor w grupie osób słabowidzących. „Kiedy widzę
zaangażowanie i motywację uczestników, wiem, że wysiłek włożony
w adaptację zajęć ma sens”.
Kolejny typ lektoratów to zajęcia dla studentów niesłyszących i słabosłyszących. Przy kwalifikacji osób z niepełnosprawnością słuchu do odpowiednich grup, pod uwagę brany jest zarówno poziom znajomości języka
angielskiego oraz preferencje komunikacyjne poszczególnych studentów.
Następnie do indywidualnych potrzeb dobierane są odpowiednie metody
dydaktyczne. Ich wartość potwierdza wypowiedź jednej ze studentek w ankiecie ewaluacyjnej: „wykorzystujemy efektywnie czas na zajęciach, czytamy, rozmawiamy, piszemy. Nie odsłuchujemy tekstów ze środków audio,
co jest dla nas praktycznie niemożliwe”.
Od strony technicznej na podniesienie komfortu pracy studentów
z niepełnosprawnością słuchu wpływa zaprojektowane z myślą o nich
specjalistyczne wyposażenie pracowni multimedialnej. Tablica interaktywna oraz rzutnik pozwalają na przekazywanie większości informacji
drogą wizualną. Studenci otrzymują także na bieżąco wydruki informacji zapisywanych przez lektora w trakcie zajęć. Forma ta zwalnia uczestników z konieczności robienia notatek, dzięki czemu całą uwagę mogą
poświęcić na odczytywanie mowy z ruchu ust lektora lub przekazu w języku migowym. Niektórzy studenci korzystają również z zainstalowanej w pracowni pętli induktofonicznej. Zadbano także o ułożenie ławek
w podkowę i korzystne oświetlenie, żeby stworzyć maksymalnie dobre
warunki do efektywnego komunikowania się. Przydatnym narzędziem
dla lektora jest system świetlnego wywoływania do odpowiedzi. Migające
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lampki na stanowiskach pracy informują studentów na przykład o kończącym się czasie na realizację pisemnego ćwiczenia. „Prowadzone przeze mnie zajęcia różnią się od tradycyjnych głównie częstotliwością stosowania nowoczesnych technologii. Możliwość ta znacznie poszerza warsztat dydaktyczny w nauczaniu studentów z niepełnosprawnością słuchu”
– mówi Dominika Stopa. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, część zajęć lub
konsultacji przeprowadzana jest indywidualnie.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu stanowią najliczniejsze grupy na zajęciach organizowanych przez BON, otwarci jesteśmy także na wspieranie w tym zakresie studentów z innymi trudnościami uniemożliwiającymi efektywną pracę na tradycyjnych lektoratach.
Przykładem może być forma zajęć opracowana indywidualnie dla osoby
z poważną niepełnosprawnością ruchową. Ponieważ student jest w stanie uczyć się wyłącznie przy użyciu komputera, materiały dla niego adaptowane są w sposób umożliwiający samodzielne poruszanie się po tekście i uzupełnianie ćwiczeń wyłącznie przy pomocy myszki.
Jakość i poziom lektoratów są monitorowane na bieżąco przez konsultantów BON, a pod koniec każdego roku akademickiego wszyscy
uczestnicy mają możliwość wypowiedzenia się w anonimowych ankietach ewaluacyjnych. Od kilku lat ocena ta utrzymuje się na wysokim poziomie. Ewaluacja w roku akademickim 2009/2010 wykazała, że lektoraty spełniły oczekiwania (80% – zdecydowanie tak, 20% – raczej tak),
a omawiane zagadnienia były przydatne i ciekawe (80% – zdecydowanie tak, 20% – raczej tak). Wszyscy uczestnicy zajęć zdecydowanie pozytywnie oceniali merytoryczne przygotowanie lektorek do zajęć (90%
na 6, 10% na 5 w skali 1–6), sposób wyjaśniania materiału, rozumienie
i uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również atmosferę (70% na 6, 30% na 5 w skali 1–6). Studenci chętnie kontynuują naukę
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w formie lektoratów prowadzonych przez BON w kolejnych latach. Co
roku przybywa też chętnych do uczestnictwa w zajęciach. W roku akademickim 2010/2011 uruchomiliśmy 8 grup na różnych poziomach zaawansowania, w których uczą się studenci z rozmaitych wydziałów.
Podsumowując warto przypomnieć, że ostatecznym celem nauki języka nie jest wyłącznie zdanie egzaminu na odpowiednim poziomie, niezbędne do zaliczenia danego roku studiów. Znajomość języków obcych
pozwala na swobodne korzystanie ze specjalistycznej literatury naukowej, umożliwia wyjazdy na zagraniczne uczelnie w ramach programów
wymiany studentów, poprawia także szanse znalezienia pracy na otwartym rynku. Wyniesiona z uczelni umiejętność posługiwania się językiem
angielskim należy do najbardziej istotnych kompetencji absolwentów.
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Woda i olej, czyli o uczeniu języków obcych
niesłyszących studentów Uniwersytetu Karola
w Pradze
Rozmowa z Marie Dolezalovą
Marie Dolezalova

J

est zastępcą kierownika Centrum Językowego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Karola w Pradze, w Czechach, gdzie od roku

2007 uczy języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących. W roku 2008 odbyła trzytygodniowy letni kurs na Uniwersytecie
Gallaudeta w Waszyngtonie, D.C., w Stanach Zjednoczonych. W 2009
roku osiągnęła I poziom brytyjskiego języka migowego i jest obecnie na
III poziomie czeskiego języka migowego. Marie Dolezalova ukończyła
również internetowe szkolenie na doradców osób niepełnosprawnych.
Jest także koordynatorem projektu Dsigns, tworzonego pod patronatem
projektu Leonardo da Vinci, który ma na celu stworzenie internetowego kursu czeskiego języka migowego dla pracowników służby zdrowia.
Czy przy Uniwersytecie Karola w Pradze działa taka jednostka,
którą można uznać za odpowiednik BON UJ?
Marie Dolezalova: Tak, nazywa się Information and Advisory Center, zajmuje się podobną działalnością. Ja jestem nauczycielem angielskiego,
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uczę studentów niesłyszących i słabosłyszących, ale mamy też innych
niepełnosprawnych studentów. Regułą obowiązującą na naszym uniwersytecie jest to, że każdy student, niezależnie od swojego statusu musi
zdać egzamin z języka angielskiego. Niektórzy z nich, z różnych powodów, nie są w stanie zdać egzaminu z języka na poziomie ogólnie obowiązującym i wymagają indywidualnego podejścia, to są właśnie nasi studenci, studenci Languages Center. Wśród nich są osoby niesłyszące, niewidzące, na wózkach, a także osoby z innymi niepełnosprawnościami. Mamy
specjalnie wyposażoną pracownię, gdzie znajdują się komputery, tablica
interaktywna, urządzenia i oprogramowanie dla osób niewidomych oraz
specjalnie przygotowanych nauczycieli.
Co jest najtrudniejsze w nauce języka obcego zarówno dla niesłyszących studentów jak i dla nauczyciela?
M. D.: Wielu z nich zaczyna naukę języka obcego od początku, musimy
więc bardzo przyspieszyć tempo tej nauki, bo mamy tylko 4 godziny tygodniowo, a kurs trwa 3 lata. Po tym okresie studenci powinni podejść
do egzaminu. Dużym problemem może więc być tempo i ilość materiału. Dla mnie jako nauczyciela natomiast, największym wyzwaniem jest
odkrycie sposobu myślenia moich studentów, który jest zupełnie inny
od myślenia o języku osób słyszących. Muszę skonfrontować oba sposoby i dopasować mój, a co za tym idzie dostosować metodę uczenia do
ich potrzeb. Praktycznie oznacza to, że wciąż szukam nowego materiału
i wypróbowuję nowe środki.
Czy taka różnica w myśleniu bierze się ze specyfiki języka jakim
porozumiewają się na co dzień studenci niesłyszący, czyli języka
migowego?
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M. D.: Tak, jeśli rozmawiamy o osobach niesłyszących, z niedosłyszącymi to zupełnie inna sprawa. Studenci niesłyszący od urodzenia nigdy nie
nabyli umiejętności mówienia w języku obcym. Trzeba pamiętać, że język czeski jest dla nich językiem równie obcym jak angielski. Przyzwyczajeni do struktury języka migowego muszą ją skonfrontować ze strukturą
nowego języka, dodajmy – zupełnie inną strukturą. Jako nauczyciel, aby
być skuteczna, muszę użyć mojej znajomości języka migowego, prześledzić różnice i znaleźć odpowiedni sposób przekazu. Innymi słowy muszę
przeanalizować jak odpowiednia fraza funkcjonuje w języku migowym,
a jak „zadziała” po angielsku. Kiedy wspólnie ze studentami przejdziemy
ten etap analizy językowej, możemy kontynuować naukę.
Czy to wskazówka dla innych nauczycieli uczących języka obcego
osoby niesłyszące – poznajcie swój narodowy język migowy?
M. D.: O tak, to jest pomocne, choć w Czechach nie ma obowiązku znajomości języka migowego jeśli się pracuje jako nauczyciel języka osób
niesłyszących. Uważam jednak, że powinno się go znać, bo to umożliwia zrozumienie innego sposobu myślenia. Jeśli nie potrafisz migać, musisz mieć tłumacza, czyli jest duża szansa że „zgubi się” coś po drodze
– nowa informacja po angielsku lub wskazówka dotycząca nauki języka.
Poza tym trzeba pamiętać, że przy konieczności tłumacza nagle znajdujemy się w kręgu trzech języków, a nie dwóch – zatem łatwo o nieporozumienie. Efekt może być podobny do gry w głuchy telefon.
Jak funkcjonuje język migowy w Czechach, jaki ma status? Czy
jest używany w szkołach, czy można się go nauczyć?
M.D.: Sytuacja zmienia się na lepsze. W Pradze są cztery szkoły dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, a jedna z nich jest nastawiona na me65

todę dwujęzyczną. Podobnie jest w Brnie. Języka migowego używa się
jako języka do objaśnień i to może stanowić pewną trudność. Do tej pory
edukacja uczniów niesłyszących była nastawiona na język mówiony (czytanie z ruchu warg), ale nie wyobrażam sobie jak można siedzieć przez
kilka godzin i skupiać się na takim sposobie rozumienia.
Czy można uznać metodę dwujęzyczną za obiecującą, skuteczniejszą od poprzedniej?
M. D.: Tego nie wiem, trudno powiedzieć, na pewno bardzo kosztowną, bo wymaga dwóch nauczycieli. Z doświadczenia mogę powiedzieć,
a wypróbowałam obie metody – tłumaczyłam zarówno po czesku, jak
i migając – że rezultat jest lepszy w tym drugim przypadku. Ale też trzeba pamiętać, że uczę studentów czyli osoby dorosłe, a nie dzieci. Oczywiście konieczna jest sprawdzona oraz przemyślana metoda uczenia, ale
z pewnością, kiedy posługuję się językiem migowym studenci rozumieją lepiej i więcej.
Czy inaczej uczy się studentów niesłyszących i słabosłyszących,
czy są jakieś różnice między podejściem pedagogicznym w kontekście nauki języka?
M. D.: Tak, studenci niedosłyszący robią inne błędy. Poza tym jest jeszcze wiele różnic, ale można uznać, że studenci słabosłyszący chcą mówić, natomiast dla niesłyszących nie ma tej opcji. Egzaminy przeprowadzane są za pomocą komputera w formie czatu internetowego. Polega
to, podobnie jak rozmowa, na natychmiastowej, spontanicznej wymianie
opinii na zadany temat, którym zwykle jest jakaś lektura. Ta forma ma
wiele zalet – z jednej strony jest interaktywna i dość szybka, z drugiej nie
wymaga artykulacji dźwięku. Łatwo ją również można zapisać, poprawić
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i ocenić. Jak wszyscy studenci, moi też mają tendencje do dygresji i odchodzenia od tematu, ale znajomość języka można zweryfikować po takiej sesji. Często potem wracam do błędów popełnionych przez studentów i razem je wyjaśniamy.
Osoby niesłyszące tworzą swoje zamknięte środowiska. Czy łatwo
się przebić do takiego środowiska będąc nauczycielem?
M. D.: Nie próbuję być częścią tego środowiska, słyszę i nigdy nie poznam świata ich oczami, mogę się dużo nauczyć, mogę podpatrywać i to
robię, ale wiem, że nie przekroczę pewnej granicy. To jest jak woda i olej
– te dwa światy się nie zmieszają i dlatego na ich styku często dochodzi
do nieporozumień. Studentów niesłyszących łatwo urazić, ale i oni czasem, postępując zgodnie ze swoimi regułami mogą urazić innych. Przyjęłam zasadę otwartości, zgodnie z którą mówię moim studentom – jeżeli robię coś z czym ci jest niewygodnie to mi to powiedz, a ja powiem
ci, jeśli coś mi się nie spodoba w twoim postępowaniu. Oto przykład
jak to działa: studenci często się spóźniali na moje zajęcia, co podobno w ich środowisku nie jest niegrzeczne. Poprosiłam, aby tego nie robili, ponieważ mi to przeszkadza i już nie było problemu. W drugą stronę
też można mnożyć przykłady nieporozumień i wyjaśnień. Osoby niesłyszące bardzo nie lubią, jeśli ktoś okazuje im litość. Pamiętam, jak kiedyś,
korespondując z szefem jednej z ich organizacji, w dobrej wierze zamieniłam słowo „sekretarka” na „asystentka” i okazało się, że właśnie słowo, które uznałam za grzeczniejsze w tej sytuacji skojarzyło się z niesamodzielnością, zostało odebrane w pewnym sensie jako sugestia litości.
To było nie do przyjęcia. W tym środowisku obowiązują pewne normy,
które dobrze jest znać, aby kogoś nie urazić. Jednak przebywając na co
dzień wśród ludzi słyszących można oczywiście o nich nie wiedzieć. Aby
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w miarę bezkonfliktowo poruszać się w obu środowiskach konieczna jest
więc otwartość i ostrożność.
W Polsce gdzieniegdzie wciąż jeszcze pokutuje krzywdząca i nieprawdziwa opinia, że osoby niesłyszące są mniej inteligentne. Jak
radzicie sobie z stereotypami dotyczącymi osób niesłyszących
w środowisku akademickim?
M. D.: Takie stereotypy funkcjonują i w naszym społeczeństwie. Z powodu utrudnionej komunikacji wiele ludzi myśli, że osoby niesłyszące
wymagają stałej pomocy (asysty), a tego z kolei te osoby nie tolerują.
Również jest prawdą, że kiedyś ludzie niesłyszący mieli ograniczony dostęp do Internetu, zatem nie mogąc czytać i interaktywnie komunikować
się ze światem, nie rozwinęli tej umiejętności i mogli być uważani za niewystarczająco wyedukowanych. Często też sami siebie uważali za głupszych z powodu popełnianych błędów w języku pisanym. Na uniwersytecie nie słyszy się takich opinii, bo byłoby to niepoprawne politycznie. Prawda jest jednak taka, że najwięcej niesłyszących studentów wybrało specjalizację „komunikacja z osobami niesłyszącymi”. Wykładowcy niechętnie widzą studentów niesłyszących na innych kierunkach, nie
wiedzą jak się z nimi obchodzić, jak ich uczyć, boją się tego wyzwania.
Nie zezwalają również na tłumacza języka migowego podczas zajęć, argumentując to przewidywanym spowolnieniem tempa pracy, rozproszeniem uwagi innych studentów. Tu właściwy problem.
Czy jest jakiś pomysł, aby prostować takie społeczne myślenie, aby
odczarować takie stereotypy?
M. D.: Właściwie nie mamy takiego jak na UJ programu szkolenia wykładowców. Na każdym wydziale jest doradca, który służy wsparciem
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studentom niepełnosprawnym. Przechodzi on szkolenie z różnych dziedzin, zapoznaje się z problemami różnych niepełnosprawności, w programie jest też psychologia, socjologia. Nie ma jednak takiego programu,
który podnosiłby świadomość niepełnosprawności wśród kadry akademickiej. Jeśli wykładowca uważa, że przez 15 lat uczenia nabył dobrą
praktykę, która nie wymaga korekty, bo się sprawdza, to nic nie jest w stanie go przekonać do zmiany postawy. W czeskim społeczeństwie otwarte
mówienie o niepełnosprawności jest zjawiskiem dość nowym.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Stawską, w lipcu 2010 roku
podczas spotkania grupy zarządzania jakością projektu DARE 2
w Krakowie.
Od redakcji
Na mocy Kongresu Surdopedagogów w Mediolanie, w roku 1880, oficjalnie zabroniono posługiwania się językami migowymi w edukacji osób niesłyszących traktując te języki jako zagrażające opanowaniu tzw. „czystej
mowy”. Obecnie różne państwa proponują rozmaite rozwiązania zmierzające do jak najszerszego wykorzystywania narodowych języków migowych.
W polskim systemie edukacji osób niesłyszących wciąż dominuje
kształcenie metodami audytywno-werbalnymi hołdującymi nauce mowy
dźwiękowej oraz wspomaganiu słyszenia. Filozofia ta, zwana oralistyczną, nie przynosi zadowalających efektów nauczania osób niesłyszących,
co potwierdza m.in. niewielka ich liczba na uczelniach wyższych w naszym kraju. Polski język migowy (PJM) nie jest oficjalnie włączony do
systemu kształcenia tej grupy osób na żadnym poziomie edukacji, obar-
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czony jest także licznymi, deprecjonującymi go stereotypami. PJM – naturalny język społeczności osób Głuchych – mylony jest z systemem językowo-migowym (SJM) ilustrowanym przez „tłumacza języka migowego”, np. w trakcie emisji telewizyjnych, i utożsamiany jest z „językiem migowym”. SJM to wizualna reprezentacja języka polskiego (używanie znaków manualnych zgodnie z zasadami gramatycznymi języka polskiego).
Nie ma on nic wspólnego ani z PJM ani z koncepcją kształcenia dwujęzycznego, które w przypadku osób niesłyszących odnosi się do polskiego
języka migowego oraz języka narodowego (polskiego) w piśmie.
Od 1999 roku, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzone są badania lingwistyczne w zakresie PJM. Do kwestii dotyczących kształcenia uwzględniającego polski język migowy odnosi się
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podpisana przez
Polskę w grudniu 2006 r. W roku 2008 powstały też założenia do ustawy o języku migowym.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim studenci niesłyszący mogą liczyć na różnorodne wsparcie edukacyjne, w tym zapewnienie tłumacza języka migowego (PJM) oraz języka miganego (SJM). UJ, jako jedyna uczelnia w Polsce, proponuje szkolenia dla kadry akademickiej
w zakresie świadomości niepełnosprawności, w tym moduł dotyczący
niepełnosprawności słuchowej (www.DareProject.eu).
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Z perspektywy amerykańskiej: językowa
i kulturowa różnorodność studentów na
Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie
Dagmara Nowak-Adamczyk

O

wizycie na Uniwersytecie Gallaudeta marzy niemal każdy, dla kogo
bliska jest problematyka osób niesłyszących/Głuchych. Uczelnia

ta rozpoznawana jest na całym świecie jako prestiżowy uniwersytet o wysokiej jakości programach edukacyjnych dla studentów niesłyszących/
Głuchych i słabosłyszących promujący wśród nich koncepcję różnorodności (diversity), jak również ideę inclusive deaf university. To tu, w roku

1960, wyniki badań lingwistycznych Williama Stokoe dostarczyły wiedzy
na temat struktury amerykańskiego języka migowego (ASL) i zapoczątkowały kolejne badania z nim związane, które stały się bazą do prowadzenia podobnych działań w różnych krajach Europy. Studenckie protesty z roku 1988, zwane ruchem Deaf President Now, są dziś ogólnoświatowym symbolem odwagi i determinacji studentów w obronie własnych
praw jako przedstawicieli mniejszości językowo-kulturowej.
Uczelnia, od 1986 roku nosząca nazwę Uniwersytetu Gallaudeta,
oferuje studentom szeroki wachlarz kursów, w tym zajęcia dotyczące
amerykańskiego języka migowego (ASL) oraz studia promujące interdyscyplinarne podejście do kwestii społeczności osób Głuchych oraz języka migowego (tzw. Deaf studies). Na kursach obejmujących ASL studenci
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zgłębiają m.in. wiedzę językową, nabywają świadomości kulturowej, która jest kluczowym elementem umożliwiającym im identyfikację kulturową (z kulturą osób Głuchych). Podczas wszystkich zajęć realizowana jest
strategia wizualnej komunikacji, czyli posługiwanie się zarówno ASL jak
i pisemną formą języka angielskiego, także przy wykorzystaniu rozmaitych rozwiązań technologicznych. Ponieważ wśród studentów mogą być
osoby o różnych doświadczeniach edukacyjnych oraz językowych (osoby mówiące, posługujące się ASL, językiem angielskim w piśmie) uczelnia proponuje im dodatkowe wsparcie w postaci różnorodnych kursów
z zakresu ASL oraz języka angielskiego.
Wśród nauczycieli, instruktorów czy pracowników naukowych wciąż
żywy pozostaje dyskurs dotyczący jakości i efektywnej metodyki kształcenia studentów w sposób dwujęzyczny. W czerwcu ubiegłego roku,

Zdj. 11. Uniwersytet Gallaudeta w Waszyngtonie
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podczas konferencji „Educating Diverse Students: Language, Culture & Learning”, jednym z najbardziej dyskusyjnych tematów była kwestia kształcenia językowego przynoszącego rezultaty w zakresie umiejętności czytania i pisania studentów niesłyszących. Proponowano szerokie spektrum rozwiązań technologicznych, które wpływałyby na poprawę jakości kształcenia językowego (zarówno w języku angielskim, jak i amerykańskim języku migowym – ASL). Wyraźnie zwracano uwagę na potrzebę stosowania efektywnego systemu oceniania rezultatów i osiągnięć studentów uwzględniających ich językową różnorodność (poziom biegłości w: ASL i pisemnej formie języka angielskiego). Warto odnotować, iż
profesorowie Tonya Stremlau oraz Gene Mirus podjęli w sposób pragmatyczny, problematykę gier słownych w nauczaniu języka angielskiego
oraz ASL zarówno studentów, jak i uczniów w różnym wieku. Wyniki ich
działań pozwoliły na odnotowanie bardzo prostej zależności: im większa łatwość i biegłość w używaniu języka, tym większy stopień rozumienia jego struktury. Dodatkowo, poziom abstrakcji języka wiąże się z koniecznością zapoznania się z tą strukturą, która w odpowiednim momencie wspierałaby naukę drugiego języka. Poprzez stworzenie efektywnej
i atrakcyjnej gry językowej badacze starali się uatrakcyjnić klasyczne zajęcia z gramatyki języka angielskiego, które dla przeciętnego studenta niesłyszącego nie są przyciągające.
W tej historycznej uczelni i na tej ważnej konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w zakresie wsparcia edukacyjnego oferowanego studentom niesłyszącym/
Głuchym i słabosłyszącym, w tym lektoratów języka angielskiego: Technology & English in the context of diversity: learning and teaching deaf/Deaf and
hard of hearing students. W trakcie konferencji przedstawiono również idee
projektu DARE oraz wybrane multimedialne materiały szkoleniowe
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z jego części dedykowanej osobom niesłyszącym/Głuchym. Uczestnicy konferencji byli niezwykle zainteresowani przedstawioną ofertą Biura,
którą wraz z wartością merytoryczną materiałów projektowych ocenili
bardzo wysoko. Wyrazili jednocześnie zaskoczenie związane ze statusem
polskiego języka migowego, który wciąż nie jest wprowadzony w naszym
kraju do systemu edukacji dzieci i młodzieży niesłyszącej w postaci strategii kształcenia dwujęzycznego. (Niewykorzystany potencjał osób niesłyszących do nauki języka manualnego skutkuje zwiększonymi trudnościami w nauce, rozumieniu i posługiwaniu się językiem polskim). Trudno było im także zaakceptować fakt, że w Polsce, od 130 lat, wciąż dominuje niekorzystna polityka oralizmu.
W efekcie pozytywnej współpracy między Uniwersytetem Gallaudeta a Uniwersytetem Jagiellońskim prof. Tonya Stremlau przyjęła zaproszenie udziału w konferencji podsumowującej projekt DARE: „Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji”, która odbyła się w październiku 2009 roku. W jej trakcie, w Auli Głównej Collegium Novum, przedstawiła w amerykańskim języku migowym koncepcję kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego studentów Głuchych.
Wystąpienie to było również tłumaczone symultanicznie na polski język
migowy.
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BON UJ zaprasza na
Warsztaty w obszarze
budowania świadomości
niepełnosprawności
dla nauczycieli akademickich,
którzy wśród swoich studentów mają
osoby niepełnosprawne.
Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat niepełnosprawności: jej typów, konsekwencji jakie wywołuje dla procesu dydaktycznego oraz metod ich kompensacji, a także technik przygotowywania zajęć
w sposób zaadaptowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
Proponowane warsztaty mają charakter treningu grupowego. Stosowane
materiały są mocno interaktywne a przygotowane dla uczestników ćwiczenia opierają się na metodach aktywizujących.
W chwili obecnej proponowane są trzy moduły:

Osoba niepełnosprawna,
czyli kto?
Na warsztacie tym poruszane są zagadnienia
takie jak: rola opresyjnego języka wykorzystywanego w mówieniu o niepełnosprawności, stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych
jako zagrożenie dla równoprawnego ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz rola otoczenia osoby niepełnosprawnej w zakresie determinowania jej możliwości
i ograniczeń.

Każdy z modułów
trwa 3 godziny.
Po zakończeniu
warsztatu uczestnicy
otrzymują certyfikat
oraz materiały
uzupełniające.

Warsztaty są
prowadzone regularnie
w siedzibie BON UJ
przy ul. Retoryka
1/210 w godzinach
popołudniowych.

www.DareProject.eu

Nie tylko brajl
Warsztat ten koncentruje się na problematyce wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową. Uczestnicy mają szansę na zapoznanie się z metodami prowadzenia zajęć oraz przygotowywania materiałów w formie zaadaptowanej do potrzeb studentów z tą niepełnosprawnością. Prezentowane są też urządzenia dające szanse na niwelowanie problemu w dostępie do słowa pisanego zarówno poprzez wersje elektroniczne tekstów, jak i brajla.

Nie
słyszę, studiuję,
rozmawiam
Warsztat ten obejmuje problematykę
wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością słuchową. W trakcie warsztatu
uczestnicy mają możliwość zapoznania się z alternatywnymi technikami komunikacyjnymi wykorzystywanymi przez osoby z niepełnosprawnością słuchową oraz z wymaganiami dotyczącymi zasad
prowadzenia zajęć dla grup studenckich, w których są osoby niesłyszące lub słabosłyszące.
Istotną zaletą warsztatów będzie możliwość zapoznania się z pojęciem Kultury Głuchych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie proszone są o kontakt
z trenerem Małgorzatą Perdeus – malgorzata.perdeus-bialek@uj.edu.pl
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