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Ievads 

Rokasgrāmatā ir sniegtas vadlīnijas izglītības materiālu izveidei nedzirdīgiem skolēniem e-

apmācības platformās. Rokasgrāmata ir izstrādāta skolotājiem, kuri māca bērnus un jauniešus ar 

dzirdes traucējumiem un veido viņiem mācību materiālus. 

Kad nedzirdīgie cilvēki pirmo reizi tika iekļauti izglītības procesā, tika uzskatīts, ka viņiem ir 

kognitīvās attīstības grūtības, un tāpēc viņu stāvoklis ir saistīts ar izziņas problēmu, bet realitāte 

bija tāda, ka tas notika maz saņemto stimulu, nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku saskarsmes 

problēmas un līdz ar to arī zināšanu nodošanas problēmas dēļ. 

Ir zināms, ka kognitīvā attīstība ir papildus saistīta ar valodas apguvi. Šis savienojums ir tik 

svarīgs, ka kurlumu klasificē pēc runas un valodas spējām četros līmeņos: viegls dzirdes zudums 

(nav būtiskas ietekmes uz attīstību, jo parasti dzirdes aparāta lietošana nav nepieciešama); 

mērens dzirdes zudums (var ietekmēt runas un valodas attīstību, bet ne tādā līmenī, lai neļautu 

indivīdam runāt); smags dzirdes zudums (traucē runas un valodas attīstībai, bet, lietojot dzirdes 

aparātu, cilvēks var saņemt informāciju, izmantojot dzirdi runas un valodas attīstīšanai); un dziļš 

dzirdes zudums (bez iejaukšanās, visticamāk, runa un valoda nenotiks). 

Pieeja kurlumam pēc zīmju vai skaņu valodas zināšanām 

● nedzirdīgs - izmanto tikai zīmju valodu, 

● nedzirdīgs - izmanto zīmju valodu un valsts valodu rakstiski, 

● nedzirdīgs - izmanto zīmju valodu un valsts valodu rakstiski un mutiski, 

● vājdzirdīgs - raksta vai runā tikai valsts valodā. 

Nedzirdīgie cilvēki izmanto nacionālo zīmju valodu. Jāuzsver, ka katrai valstij ir sava nacionālā 

zīmju valoda. 

Zīmju valoda ir vizuāli telpiska valoda, kurā tiek izmantoti žesti (rokas), lai sniegtu lingvistisko 

informāciju, kā arī citi marķieri, piemēram, sejas izteiksmes (acu, mutes, galvas, uzacu utt. 

kustības), kas bagātina valodas struktūru, pievienojot gramatikas elementus. 

Arī tulkošanas process (kas ietver nozīmes interpretāciju vienā valodā un tulkojuma veidošanu 

citā valodā pēc iespējas precīzāk) bieži ir ļoti sarežģīts, jo nedzirdīgam cilvēkam viena frāze ir 

žestu, kustību un sejas izteiksmju kopums, un tāpēc tehnoloģiskās tulkošanas process, lai 

noteiktu viena žesta, kustības vai sejas izteiksmes beigas un nākamā sākumu, var būt ļoti 

sarežģīts.  

Lielākajai daļai nedzirdīgo cilvēku ir grūtības lasīt un rakstīt, jo viņi kā otro valodu lieto mutvārdu 

valodu. Šis aspekts rada šķērsli piekļuvei digitālajam saturam, kas galvenokārt tiek parādīts 

teksta formā, kas mijiedarbojas arī ar interfeisa platformu, resursiem un citiem lietotājiem, jo 

mācību vadības sistēmā (MVS) izmantotā leksika varētu nebūt saprotama šāda veida lietotājiem. 

Šajā kontekstā - e-apmācības - digitālās iekļaušanas un tīmekļa pieejamības jautājumi kļūst 

nozīmīgi.  



ROBOTICS4DEAF, projekta Nr.:  2019-1-PL01-KA201-065123   

5 

    

Lai arī tīmekļa pamatprincips ir universālums, piekļuvei jābūt nodrošinātai visiem pilsoņiem 

neatkarīgi no viņu invaliditātes vai lietotāja profila. Balstoties uz to, e-apmācībai pastāv vairākas 

pieejas, kuras var piesaistīt pedagoģiskajam modelim, tehnoloģijām, kā arī katras iestādes 

pieejamības un iekļaušanas politikai. Viena pieeja atbalsta uz lietotāju vērstu modeli, kurā 

platformas saskarne un saturs tiek parādīti atbilstoši lietotāja profilā izmantotajām definīcijām. 

Cita pieeja balstās uz plurālistisko paradigmu: tā ir orientēta uz skolēniem, bet specializējas 

dažādībā. Tā ir satura un izglītības resursu, pedagoģisko stratēģiju un tehnoloģiju dažādība, 

veidojot neviendabīgu kopienu. Neatkarīgi no pieejas e-apmācību realizēšanai, ir svarīgi rūpīgi 

pārdomāt tehnoloģijas un noteikt pieejamības standartus, lai pārliecinātos par platformu 

saskarnes, kā arī citu interneta rīku un tīmekļa satura, ko izmanto virtuālās mācību vides, 

pieejamību. 

Tīmekļa pieejamības jomā bieži tiek konstatēts liels problēmu klāsts, kas saistīts ar mācību 

platformu pieejamību tīmekļa vidēs. Daudzas no tām ir atrodamas arī dzirdīgo sabiedrībā, proti: 

platformas saskarnē ir daudz grafisku un darbības elementu, kas rada neskaidrības; dažas 

nesakārtotas vai nestrukturētas izvēlnes ir jāvienkāršo un jāseko loģiskai un konsekventai 

navigācijai, parādot tikai vissvarīgākās funkcijas. 

Jāatzīmē arī, ka tulkošanas jautājums zīmju valodā neaprobežojas tikai ar runāto vai rakstisko 

saziņu, kas parādās e-apmācības platformas saskarnēs, izglītības resursos vai varbūt saziņā starp 

cilvēkiem forumos vai citos ar tehnoloģiju saistītos rīkos. Dažu skolotāju vai skolēnu sniegtie 

materiāli satur dzirdamu informāciju, piemēram, mūziku vai skaņas signālus, kas būs 

nepieciešami satura ziņojuma izpratnei. Muzikalitātes gadījumā tulkošana zīmju valodā ir vēl 

sarežģītāka, jo tā ietver sarežģītus neiroloģiskus procesus, kurus izraisa vibrācijas, sitieni un 

ritmi. Tos ir ļoti grūti pārraidīt attāluma režīmā; ir nepieciešams visa ķermeņa tulks, krāsu 

izmantošana vai citas stratēģijas, kuras norādīs uz saturā izmantotās skaņas mērķi. 
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Metodes darbam ar nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skolēniem 

Šobrīd nedzirdīgo bērnu izglītošanā tiek izmantotas vairākas darba metodes. 

Tās var iedalīt divās grupās. Pirmajā grupā ietilpst metodes, kurās dzimtā valoda tiek izmantota 

audio un rakstiskas runas veidā.  

Otrā metožu grupa ir manuālas metodes, no kurām mūsdienās izmanto tikai zīmju metodi 

(sauktu arī par bimodālo divvalodu metodi). Šajā metodē komunikācijas pamatā ir klasiskā zīmju 

valoda kā nedzirdīga bērna galvenā valoda, kas sākotnēji tiek attīstīta kopā ar vecākiem un 

speciālistiem agrīnā izglītībā, bet pēc tam bērnudārzā un skolā, didaktiskā un izglītības procesa 

sākumā. 

Angļu valodas profesionālajā literatūrā parasti tiek pieņemts, ka mutiskā izglītība ir piemērotāka 

vājdzirdīgiem studentiem, savukārt zīmju valodas izglītība ir paredzēta nedzirdīgiem studentiem. 

Tomēr ir ārkārtīgi grūti noteikt, kura mācību metode ir labāka konkrētam bērnam, jo tā izriet no 

individuāliem faktoriem, kas raksturo bērnu un viņa vecākus. 

Pieaugušo gadījumā ir vērts atcerēties, ka šī grupa ir ļoti daudzveidīga attiecībā uz zināšanu un 

prasmju apguves iespējām un vēlmēm. To ietekmē temperamenta, personības, individuālo 

spēju, iepriekšējās pieredzes un iepriekšējās izglītības atšķirības. Tieši tāpēc ir tik svarīgi iepazīt 

grupu, pielāgot tai metodes un formas un, ja iespējams, izmantot individuālu pieeju cilvēkiem, 

kuriem ir grūtības izprast mācīto materiālu. 

Pieaugušie dod priekšroku mācībām, izmantojot pieredzi. Nodarbību vadīšanā jāizmanto 

skolēnu pieredze, t.i., viņu dzīves un profesionālā pieredze un zināšanas, kas viņiem bija pirms 

apmācības. 

Iepazīstot skolēnu pieredzi, skolotājam ir iespēja atsaukties uz viņu zināšanām un vadīt 

nodarbības saskaņā ar principu pāriet no zināmā uz nezināmo, atceroties, ka pamata mācīšanās 

mehānisms ir jaunu lietu asociēšana ar jau zināmajām. 
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Visbiežāk izmantotās metodes darbā ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem: 

1. Sarunu metode 

Izmantojot šo metodi, atceries: 

● formulēt jautājumus skaidri un konkrēti, 
● saistīt jautājumus ar dalībnieku pieredzi, 
● pārliecināties, ka jautājumi bija klausītājiem saprotami, 
● uzdot jautājumus visai grupai, nevis atsevišķai personai. 
 

2. Apraksta metode 

Izmantojot šo metodi, atceries: 

● papildināt aprakstu ar vizuāliem materiāliem, 
● papildināt stāstījumu ar, piem., bilžu stāstu. 

 
3. Lekcijas metode 

Nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem reti tiek izmantota tipiska lekcija; biežāk tiek izmantota 
sarunu lekcijas metode.  
 
Izmantojot šo metodi, atceries: 
● lekcijas papildināt ar vizuāliem materiāliem, 
● lekcijā izmantot leksiku, kas pielāgota grupai, 
● rādīt filmas, grafiskas prezentācijas. 

 
4. Situācijas metode 

Izmantojot šo metodi, atceries, ka situācija tiek parādīta ar filmas vai bilžu stāsta palīdzību. 

5. Prāta vētras metode 

Nedzirdīgie cilvēki idejas izklāsta zīmju valodā, skolotājs tās uzraksta uz tāfeles. 

6. Teātra metode 

Iespēja izmantot ķermeņa valodu, pantomīmu, nelietojot runāto valodu. Šo metodi var kombinēt 

ar problēmu metodi. 

7. Didaktiskās spēles 

Jo īpaši simulācijas spēles, kurās izmanto ķermeņa valodu un pantomīmu. 

8. Praktiskās metodes 
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Vizuālā identitāte 

Logotips 

Projekta logotipam jāattēlo projekta nosaukums un projekta tēma. Projekta logotipa ieviešana 

un mērķis ir jāskata arī projekta ilguma kontekstā. 

 

Logotips jāizmanto visos projekta rezultātos un publikācijās, pasākumos un publiskai lietošanai 

paredzētajā dokumentācijā, kā arī visā projekta iekšējā dokumentācijā; projekta partneriem ir 

pienākums vienmēr nodrošināt vizuālās identitātes konsekvenci. 

 

Krāsas

Melna 

HEX: #000000 

C: 72 M: 68 Y: 67 K: 88 

R: 0 G: 0 B: 0 

Zila 

HEX: #63CCFF  

C: 50 M: 3 Y: 0 K: 0 

R: 99 G: 204 B: 255

Fonti 

Calibri 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

QR kods 

       

 

Video/filmas logotips 
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Sociālo mediju logotips 

 

 

 

 

Prezentācija 
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Papīrs 
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Materiālu vadlīnijas 

A.  Vadlīnijas par izveidojamo mācību materiālu.  

B. Izveidojamās tīmekļa platformas vadlīnijas 

C. Norādījumi izglītotājam par apmācībām un klasi 

 

A. Vadlīnijas par izveidojamo mācību materiālu 

ATCERIETIES! 

● Nedzirdīgie cilvēki veido atsevišķu valodu un kultūras grupu. 

● Ne visi nedzirdīgie labi zina valsts valodu. 

PADOMI: 

Darbība Kontrolsaraksts Papildus informācija 

Sāciet aprakstu ar 

vispārīgu 

informāciju, pēc tam 

izklāstiet detalizētu 

informāciju. 

 

Šis ir princips, kas tiek ievērots zīmju valodā - "no 

vispārīgā uz detalizēto".  

 

Atspoguļojiet saturu 

zīmju valodā ar 

subtitriem. 

 
Tiek pieņemts, ka vienlaicīga zīmju valodas un titru 

nodrošināšana var uzlabot nedzirdīgo skolēnu satura 

izpratni mācīšanās procesā.  

Izmantojiet 

vienkāršu valodu, 

īsus teikumus, kurus 

ir viegli atcerēties.  

 

Iespēju robežās ir jāizmanto vienkārša valoda. Tā ir: 
1. lasāma, jo lasītājs var saprast rakstītā būtību bez īpašas 
piepūles; 
2. saprotama, jo vēstījums ir skaidrs, būtisks, saskaņots 
un saskanīgs; 
3. izmantojama, jo tā ir efektīva un piemērota ziņojuma 
nodošanai.  

Izskaidrojiet 

sarežģītās definīcijas. 

Izskaidrojiet 

vārdnīcas un 

glosārija atbalstu. 

SVARĪGI: 

 

Vārdnīca ir liels izaicinājums nedzirdīgiem skolēniem. 

Nedzirdīgajiem skolēniem ir jāpaļaujas uz mehānisku 

iegaumēšanu, un tāda nacionālā vārdu krājuma 

uzkrāšana, kāds ir dzirdīgiem skolēniem, ir milzīgs un bieži 

vien nepārvarams uzdevums. Vienkāršu resursu 

sniegšana, piemēram, sarežģītu terminu hipersaite, 

satura specifisko glosāriju iekļaušana vai resursu 
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Definīcijām jābūt 

izskaidrotām 

saprotamā valodā un 

zīmju valodā  

nodrošināšana iepriekš gūto zināšanu atsvaidzināšanai 

var nākt par labu gan nedzirdīgajiem, gan dzirdīgajiem 

skolēniem. 

Veidojiet komiksus 

satura nodošanai 
 

Nedzirdīgie cilvēki labāk saprot komiksus, un tie veicina 

valodas kompetenču attīstību. 

Iekļaujiet saturā 

attēlus.  
 

Attēlu izveidošana, kas tiek pievienoti katram vārdnīcas 

vārdam vai saturam, ļauj personai atcerēties jauno vārdu 

vai izprast saturu. 

 

Kādi attēli jāpievieno: 

1. Mērķtiecīgi un saistīti ar saturu (ne dekoratīvi) 

2. Ilustratīvi 

3. Atbilstoši jaunajam vārdu krājumam 

4. Tādi, kas parāda abstraktus jēdzienus, piemēram, 

filmas, attēlus un vinjetes. 

Sakārtojiet saturu 

grafiski. 

Izveidojiet 

virsrakstus, 

apakšvirsrakstus, 

tēmas. 

 

1. Piešķiriet nosaukumus 

2. Pievienojiet apakšvirsrakstus 

3. Sastādiet tēmas 

4. Uzskaitiet vissvarīgākos elementus 

5. Nerakstiet nepārtrauktā tekstā  

Sastādiet tēmu 

kopsavilkumus. 
 

Katras tēmas kopsavilkums palīdz skolēniem labāk 

atcerēties vissvarīgāko informāciju, kā arī palīdz saprast, 

kas ir kopsavilkums, kā identificēt svarīgu informāciju, kā 

izpētīt un saglabāt informāciju nākotnē.  

Lai to izdarītu, jūs varat: 

1. izveidot kopsavilkuma uzdevumus 

2. sniegt piemērus no citām jomām/priekšmetiem 

3. sniegt palīdzību un darba resursus papildus praksei vai 

atbalstam 

Pievienojiet rāmjus 

ar svarīgu 

informāciju, 

 
Šāda pieeja skolēniem atvieglos galveno terminu, 

definīciju un paroļu atcerēšanos. 
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piemēram, 

„Atcerieties” vai 

„Jauns vārds”. 

Izmantojiet vairākus 

prezentācijas 

līdzekļus. 

 

Universāla dizaina pamatā ir trīs principi:  

1. nodrošināt vairākus attēlošanas līdzekļus, 

2. nodrošināt vairākus darbības un izpausmes 

līdzekļus, 

3. nodrošināt vairākus iesaistīšanās līdzekļus. 

 

Tas nozīmē, ka informācija tiek nodota, izmantojot 

dažādas metodes un stilus, piemēram, to pašu saturu var 

parādīt ar video, lasīšanas uzdevumu un praktiskām 

darbībām; pēc tam skolēniem tiek dotas dažādas iespējas 

un varianti, kā parādīt to, ko viņi ir iemācījušies. 

Piemēram, viņiem var būt iespēja nokārtot testu, 

uzrakstīt referātu, izveidot video vai kaut ko uzbūvēt, lai 

parādītu, ka viņi ir apguvuši materiālu. Visbeidzot, 

skolēniem tiek dotas iespējas iesaistīties nodarbībās. Tas 

var notikt, izmantojot spēles, dažādas grūtības pakāpes 

uzdevumus, ļaujot pieņemt lēmumus un izvēli visā 

mācību procesā, kā arī diskusijās un sadarbojoties ar 

skolotāju.  

Padariet savu saturu 

interesantu un 

atbilstošu tēmai. 

Neiekļaujiet lieku 

saturu.  

 

Skolēni ir vairāk motivēti mācīties, ja zina, ka iemācīsies 

kaut ko interesantu vai svarīgu. Pētnieki ir apstiprinājuši, 

ka mācību satura nozīme un skolēnu interese par tēmu 

ietekmē mācīšanos. 

Sniedziet 

argumentus un 

piemērus 

apgalvojumiem.  

 

Skaidrošana ar konkrētiem piemēriem un argumentiem ir 

saprotamāka nedzirdīgajiem skolēniem. Izmantojiet 

skolēniem zināmos piemērus. Tas ir īpaši svarīgi, uzsākot 

pilnīgi jaunu tēmu vai skaidrojot definīciju. 

Pārliecinieties, ka 

mācību materiālus ir 

sagatavojuši vai 

konsultējuši 

nedzirdīgie 

speciālisti. 

 

Lai pārliecinātos, ka materiāli ir sagatavoti pareizi, 

vajadzētu uzticēt materiālu sagatavošanu speciālistiem, 

kas pieder mērķa grupai. Tas dod vislabākos rezultātus.  
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Tehniskas piezīmes didaktisko materiālu izveidošanai e-apmācības platformā.  

Šis saturs ir jāsagatavo tā, lai tas būtu saprotams tīmekļa izstrādātājam (sagatavojiet to tā, kā 

tam vajadzētu izskatīties tīmekļa lapā). 

 

1. Ja plānojat izmantot tikai teksta uzdevumus, sarežģītie vārdi ir jāpaskaidro. 

Labākā prakse ir izmantot saites uz paskaidrojošiem video zīmju valodā, kā parādīts zemāk 

redzamajā piemērā:  

 

 

2. Ja izmantosiet ne tikai teksta uzdevums, katram tekstam ir jābūt iztulkotam zīmju 
valodā.  
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3. Ja plānojat iekļaut jautājumu - atbilžu testu, sagatavojiet to tā, kā to vajadzētu publicēt 
tīmekļa vietnē, piemēram: 

1. jautājums 

Kurš apgalvojums ir pareizs? (izvēlieties pareizo atbildi) 

 Man patīk strādāt 

 Man patīk strādāt vairāk nekā 1. apgalvojumā 

 Man ļoti patīk strādāt 

 Es esmu normāls, es ienīstu darbu (pareizā atbilde) 

Tests jāsagatavo valsts valodā un zīmju valodā. 

 

4. Ja plānojat publicēt video, uzrakstiet vārdu „Video” un pievienojiet saiti uz filmu, 
piemēram: 

1. video - https://www.youtube.com/watch?v=jOTIEVzeW_Q 

5. Ja plānojat pievienot tekstam attēlu kreisajā pusē/labajā pusē/augšpusē, parādiet, kā 
vēlaties redzēt rezultātu. 

This is a gulity dog, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam 

ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas 

malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut 

molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, 

convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. 

This is a gulity dog, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam 

ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. 

Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. 

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta  

 

6. Ja plānojat publicēt failu lejupielādēšanai, rakstiet šādi: 
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Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu failu (faila nosaukums xxxxxxx.pdf no mapes "xxxx"). 

Protams, nekautrējieties sagatavot saturu jums piemērotā veidā. Vienkārši atcerieties, ka tas tiks 

publicēts tīmekļa lapā, tāpēc jums jāparāda tīmekļa izstrādātājam, kā vēlaties publicēt savu 

saturu. 

Rezultātam ir jāatbilst WCAG 2.0 (vietņu pieejamības vadlīnijām) - atcerieties, ka jebkuram 

grafiskajam saturam jāpievieno alternatīvs teksts (labais klikšķis/īpašības/alternatīvais teksts). 

Nelietojiet krāsu kā informāciju (piemēram, noklikšķiniet uz sarkanās pogas - nedariet to). 

 

B. Izveidojamās tīmekļa platformas vadlīnijas 

 

ATCERIETIES! 

● Nodrošiniet tulkojumu zīmju valodā un subtitrus. 

● Visi materiāli, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, ir jāsagatavo tā, lai tie būtu viņiem 

pieejami un saprotami. 

 

PADOMI: 

Darbība Kontrolsaraksts 

Izveidojiet vienkāršu un ērti lietojamu e-apmācības vietni.  

Nodrošiniet vairākas kontaktēšanās iespējas (e-pasts, Skype, tiešsaistes 

veidlapas vai tiešsaistes tīmekļa tērzēšana). 
 

Nodrošiniet iespēju reģistrēties e-kursam vairākos veidos (e-pasts, 

Facebook, Google) 
 

Piedāvājiet strukturētu saturu, piemēram, virsrakstus, rindkopas un 

sarakstus. 
 

Izveidojiet ērtu navigāciju vietnē. Lapā ieteicams izmantot meklēšanas 

pogu. 
 

Izmantojiet vienkāršu valodu.  

Ievietojiet rīku “Pievienojieties sociālajiem medijiem”.  
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Pārliecinieties, ka visiem video ir pievienoti subtitri.  

Pārliecinieties, ka viss saturs ir nacionālajā un zīmju valodā.   

 

 

Pareizi sagatavotu multimediju piemēri 

Vārdnīca ar vārdu skaidrojumu 

To var izveidot divos veidos: 

● kā hipersaiti parolē, kas atver logu ar skaidrojumiem 

 

 

● kā video ar tekstu 
 

 
 

Komiksu grāmata 
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Tematiski video 

Labs veids, kā prezentēt sarežģītu tēmu, ir īpašu video sagatavošana. Šai metodei nepieciešams 

uzrakstīt scenāriju un nofilmēt īpašus tematiskos videoklipus. Video ir jābūt filmētiem zīmju 

valodā ar pievienotiem subtitriem. 

Piemērs: 

 

Avots: http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/ 

 

Grafika (fotoattēli, zīmējumi, diagrammas, kartes utt.) 

Katram saturam, kas nav teksts, jāsniedz alternatīvs saturs teksta formā, ko lietotājs var 

pārveidot citās formās (piemēram, palielinātā drukā, Braila rakstā, sintētiskajā runā, simbolos 

vai vienkāršotā valodā). 

Šis ieraksts no tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām 2.1 (WCAG) galvenokārt bija paredzēts 

neredzīgajiem, bet izglītojošā rakstura dēļ ieteicams iekļaut īsu aprakstu (piemēram, informāciju 

par to, ko meklēt: detaļas attēlā vai atšķirības diagrammā). Nedzirdīgiem cilvēkiem tas atvieglos 

darbu. 

Kartē vai diagrammās varat ievietot arī leģendas, lai pareizi interpretētu doto grafiku vai grafisko 

simbolu. Sarežģītai grafikai ir vērts pievienot paskaidrojošu video zīmju valodā (sarežģītas 

diagrammas, zīmējumi, kas satur daudz detaļu, plašas kartes).  

http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
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Varat arī izmantot datora animācijas, kas palīdz saprast vairāk, nekā statiski zīmējumi. 

Ja grafikai ir tikai dekoratīva funkcija, tā tiek izmantota vizuālā formatēšanā vai nav parādīta 

lietotājam, to nevajadzētu pārāk izcelt. Mēs iesakām izvairīties no grafikas, kas var traucēt 

izglītības procesa norisei.  

Audio vai video ieraksti  

● audioierakstu gadījumā - subtitru un tulkojumu nodrošināšana zīmju valodā, 

● videoieraksta gadījumā - alternatīva teksta nodrošināšana, piemēram, audio apraksts 

neredzīgajiem vai vājredzīgajiem. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ja video ir alternatīva tekstuālajam saturam (piemēram, iepriekšējā teksta 

tulkojums zīmju valodā), mēs neveidosim aprakstus šim video atkārtoti. 

Subtitri 

Subtitri (t.i., tie, kas satur dotā teksta tulkojumu citā valodā) nesatur skaņu aprakstu, kas ir 

svarīgs sižetam, vai citu papildinformāciju par runāto tekstu (piemēram, balss toni vai runātāja 

nodomu) - dzirdīgs skatītājs piefiksē šos aspektus bez papildus palīdzības, viņu interesē tikai 

dialogu saturs.  

 

 

Paplašināti subtitri (vājdzirdīgiem cilvēkiem) ir teksts, kas paredzēts, lai kompensētu nedzirdīgo 

cilvēku dzirdes pieredzi, izmantojot audiovizuālu materiālu, kas ierakstīts vai pieejams tiešraidē. 

Subtitri tiek sagatavoti ne tikai filmām un televīzijas programmām, bet arī kino seansiem, teātra 

izrādēm, konferencēm un citiem pasākumiem, kur izrunātie vārdi un skaņas spēlē vienu no 

svarīgākajām lomām.  
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Jāuzsver, ka klausīšanās pieredze ietver ne tikai varoņu sarunu saturu - aprakstā ir iekļautas arī 

visas skaņas no vides un teksta, kā arī mūzikas darbu raksturs, kas attiecas uz dziesmas sižetu, 

piemēram, „zvana telefons”, „radio dzirdama rokenrola mūzika”. 

Uzraksti sastāv no divām rindām, katrā apmēram 40 rakstzīmes. 

Programmās ir iespējams izmantot trīs līnijas, kur attēls nav svarīgs, piemēram, intervijas ar 

citiem cilvēkiem, konferences, parlamenta sesijas. 

Mēs varam atvieglot vājdzirdīgu vai nedzirdīgu cilvēku uztveri, piešķirot vissvarīgāko personāžu 

runai krāsas - zaļu, zilu, rozā un dzeltenu. 

 

Atkarībā no runājošā varoņa pozīcijas, uzrakstu var pārvietot uz ekrāna kreiso vai labo malu. 

 

Subtitri parasti tiek parādīti ekrāna apakšā, bet daži titri tiek izvietoti augšpusē, lai neaizsegtu 

galveno sižetu. Šādi video varētu būt sporta pasākumi, bet mēs arī izvietojam uzrakstus 

augšpusē, kad parādās informācija par personu apakšā, piemēram, vārds un uzvārds, amats vai 

organizācijas nosaukums. 
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Zīmju valodas tulkošana 

1. Video tikai ar zīmju valodas tulkojumu (teksts jāievieto virs video vai zem tā, vai kā 
paraksts).  

 

2. Video ar tulku 

A. Caurspīdīgs fons (izmantojot „zaļā ekrāna” tehniku) 
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Svarīgi! 

Tiek piemēroti zīmju valodas tulka lieluma noteikumi - minimālais 1/8 ekrāna izmērs malu 

attiecībai 16/9: 

 

 

Ieteicamais izmērs ir 1/3 ekrāna malu attiecībai 16/9: 
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B. Tulks logā (var nofilmēt tulku uz, piemēram, balta fona) 

Arī šeit būtu jāpiemēro zīmju valodas tulka lieluma noteikums - vismaz 1/8 no ekrāna izmēra: 

 

 

 

C. Divi video, no kuriem pirmais ir demonstrācija, bet otrais ir tulkojums (filma filmā). 

Video ar tulku atrodas nelielā logā virs galvenā video: 

 

Video ar tulku atrodas lielajā logā, savukārt sižeta video - mazajā logā: 
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C. Norādījumi izglītotājam par apmācībām un klasi 

Darbība Kontrolsaraksts 

Nosakiet, kā sazināties ar skolēniem (piemēram, zīmju valoda, rakstīšana 

uz tāfeles vai datorā, skaļa runa). 

 

Pārliecinieties, ka notiek saziņa starp skolēniem un skolotājiem (piemēram, 

ka telpā ir zīmju valodas tulks, rakstīts teksts, skolotājs izmanto konkrētu 

un vienkāršu valodu, skolēni valkā dzirdes aparātus). 

 

Uzlabojiet dalībnieku pieredzi un dzīves līmeni un sekmējiet gatavību apgūt 

jaunas lietas. 

 

Pārliecinieties, ka vizuālajiem materiāliem ir piemērots apgaismojums.  

Iekļaujiet labi izstrādātu akustiku (maksimālai skaņas radīšanai).  

Pārliecinieties, ka esat redzams visai grupai.  

Runājiet skaidri, izmantojot īsus teikumus vai frāzes.  

Neuzgrieziet muguru grupai runāšanas laikā.  

Izmantojiet vizuālos palīglīdzekļus.  

Radiet iespēju izmantot pieejamos tehnoloģiskos risinājumus.  

Pārliecinieties, ka grupa nav liela (maksimums 6 cilvēki)  

Lai piesaistītu lielāku nedzirdīgo grupas uzmanību, tiek praktizēta ātra 

gaismas ieslēgšana un izslēgšana. 

 

Vislabāk, ja skolotājs ir kurls vai brīvi pārvalda zīmju valodu.  

Ja klasē ir zīmju valodas tulks, viņam vienmēr jāatrodas blakus skolotājam.  
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Zelta likumi darbam ar nedzirdīgiem cilvēkiem saskaņā ar Mariušu Sak (Labās prakses 

rokasgrāmata, Varšava, 2012): 

● Pret nedzirdīgiem cilvēkiem, tāpat kā pret visiem citiem, jāizturas ar cieņu. 

● Nedrīkst pieņemt, ka nedzirdīgais negrib un nevar. Stereotipi ir ļoti kaitīgi. 

● Nedzirdīgie cilvēki nav viendabīga grupa. Atcerieties to un nekad neuzskatiet, ka visi zina 

zīmju valodu vienādi, runā vienādi un raksta vienādi. 

● Zīmju valoda ir noklusējuma saziņas kanāls nedzirdīgiem cilvēkiem, bet pirms 

komunikācijas pajautājiet nedzirdīgajiem par viņu saziņas vēlmēm. 

● Tas, kā nedzirdīgie runā un raksta, nenozīmē, ka viņiem ir intelektuāli, izziņas un 

komunikācijas ierobežojumi. 

● Kad vien iespējams, nedzirdīgos vajadzētu nodarbināt darbā ar nedzirdīgiem cilvēkiem. 

● Ja skolotājs ir dzirdīgs cilvēks, viņam jābūt pieredzei darbā ar nedzirdīgiem cilvēkiem. Ja 

viņš neprot zīmju valodu, viņam jāsadarbojas ar zīmju valodas tulku. 

● Visi materiāli nedzirdīgiem cilvēkiem ir jāsagatavo tā, lai tie būtu viņiem pieejami un 

saprotami. 
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