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Wstęp 

Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące tworzenia materiałów edukacyjnych dla uczniów 

niesłyszących na platformach e-learningowych. Został on opracowany z myślą o trenerach, którzy 

uczą dzieci i młodzież z wadami słuchu i tworzą dla nich materiały edukacyjne. 

Kiedy osoby niesłyszące zostały po raz pierwszy włączone do procesu edukacyjnego, uważano, że 

mają trudności w rozwoju poznawczym, a co za tym idzie, że ich stan jest związany  

z problemem poznawczym. W rzeczywistości jednak było to spowodowane niewielką ilością 

odbieranych bodźców, problemem komunikacji pomiędzy osobami głuchymi i słyszącymi, a co za 

tym idzie, problemem w przekazywaniu wiedzy.  

Jak wiadomo, rozwój poznawczy jest dodatkowo związany z nauką języka. Związek ten jest tak 

ważny, że głuchota jest bezpośrednio klasyfikowana przez zdolność mowy i języka, na czterech 

poziomach: lekki ubytek słuchu (nie ma znaczącego wpływu na rozwój, ponieważ generalnie nie 

jest konieczne używanie aparatu słuchowego); umiarkowany ubytek słuchu (może wpływać na 

rozwój mowy i języka, ale nie na tyle, by powstrzymać jednostkę przed mówieniem); ciężki ubytek 

słuchu (zakłóca rozwój mowy i języka, ale przy używaniu aparatu słuchowego może otrzymywać 

informacje, wykorzystując słuch do rozwoju mowy i języka); oraz głęboki ubytek słuchu (bez 

interwencji mało prawdopodobne jest wystąpienie mowy i języka).  

Podejście do głuchoty z uwagi na znajomość języka migowego lub fonicznego: 

● głuchy - posługuje się tylko językiem migowym, 

● niesłyszący - posługuje się językiem migowym i językiem narodowym w formie pisemnej, 

● niesłyszący - posługuje się językiem migowym i językiem narodowym w piśmie  

i w mowie, 

● osoby z wadą słuchu - osoby, które mówią wyłącznie w języku narodowym na piśmie lub 

w mowie. 

Osoby głuche używają narodowego języka migowego. Należy podkreślić, że każdy kraj ma swój 

własny narodowy język migowy. 

Języki migowe są językami wizualno-przestrzennymi, które używają gestów (rąk) do 

przekazywania informacji językowych, ale także innych nie-zręcznościowych znaczników, takich 

jak wyraz twarzy (ruch oczu, ust, głowy, brwi, itp.), które wzbogacają strukturę języka, dodając 

elementy gramatyczne.  

Również proces tłumaczenia (polegający na tłumaczeniu znaczenia w jednym języku, a tym 

samym na jak najdokładniejszym wykonaniu tłumaczenia w innym) jest często bardzo złożony. 

Dla jednej głuchoniemej osoby pojedyncza fraza jest sekwencją gestów, ruchów i mimiki twarzy, 

a zatem proces technologicznej interpretacji w celu wykrycia początku lub końca gestu, ruchu lub 

mimiki twarzy, a więc początku kolejnego gestu, może być bardzo trudny.  
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Ponadto większość osób głuchych ma problemy z czytaniem i pisaniem, ponieważ używają języka 

mówionego jako drugiego. Aspekty te pojawiają się jako bariera w dostępie do treści cyfrowych, 

które prezentowane są głównie w formie tekstowej, co ma również wpływ na interakcję  

z interfejsem platformy, z zasobami oraz z innymi użytkownikami, ponieważ słownictwo używane 

w Systemie Zarządzania Nauką (LMS) może nie być zrozumiałe dla tego typu użytkowników.  

W tym kontekście - e-learning - kwestie związane z integracją cyfrową i dostępnością w sieci 

zyskują na znaczeniu. 

Podczas, gdy uniwersalność jest podstawowym założeniem sieci, dostęp musi być pewny dla 

wszystkich obywateli, niezależnie od ich niepełnosprawności czy profilu użytkownika. Na tej 

podstawie istnieje kilka podejść do dostępnego e-learningu, które można połączyć z modelem 

pedagogicznym, technologią, a także polityką dostępności i integracji stosowaną przez każdą 

instytucję. Jedno z tych podejść opowiada się za modelem zorientowanym na użytkownika,  

w którym interfejs platformy, a także jej treść są przedstawiane zgodnie z definicjami 

stosowanymi w profilu użytkownika. Inne podejście opiera się na pluralistycznym paradygmacie: 

skoncentrowanym na studentach, ale specjalizującym się w różnorodności. Jest to różnorodność 

treści i zasobów edukacyjnych, strategii pedagogicznych i technologii, tworzących heterogeniczną 

społeczność. Niezależnie od podejścia do realizacji dostępnego e-learningu, niezbędne są solidne 

przemyślenia na temat technologii i, jako takie, przyjęcie standardów dostępności w celu 

zapewnienia dostępności interfejsu platformy również w stosunku do innych narzędzi i treści 

internetowych wykorzystywanych w wirtualnych środowiskach nauczania. 

W dziedzinie dostępności stron internetowych często spotykany jest szeroki zakres problemów 

związanych z dostępnością platform edukacyjnych w środowiskach internetowych. Wiele z nich 

znajduje się również w obrębie społeczności użytkowników słyszących, a mianowicie:  

w interfejsie platformy znajduje się wiele elementów graficznych i narzędzi działania, które są 

mylące; niektóre są zdezorganizowane lub mają nieuporządkowane menu, które powinno być 

uproszczone i podążać za logiczną i spójną nawigacją, pokazując tylko najważniejsze funkcje.  

Zauważono również, że kwestia tłumaczenia na język migowy nie ogranicza się do komunikacji 

ustnej lub pisemnej, która pojawia się w interfejsach platformy e-learningowej, w zasobach 

edukacyjnych, a także w komunikacji między dwiema stronami, pojawiającej się na forach lub  

w innych narzędziach technologicznych. Niektóre treści dostarczane przez nauczycieli lub uczniów 

zawierają informacje dźwiękowe, takie jak utwory muzyczne lub uderzenia, które będą niezbędne 

do zrozumienia treści przekazu. W przypadku muzyki, tłumaczenie na język migowy jest jeszcze 

bardziej skomplikowane, ponieważ wiąże się ze złożonymi procesami neurologicznymi, które są 

wyzwalane przez wibracje, uderzenia i rytmy. Są one bardzo trudne do przekazania w trybie 

zdalnym, wymagane jest tłumaczenie całego ciała lub wykorzystanie kolorów lub innych strategii, 

które będą przekazywać cel dźwięku wykorzystywanego w treści. 
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Metody pracy z uczniami głuchymi i słabosłyszącymi  

Obecnie do edukacji dzieci niesłyszących stosuje się kilka metod pracy. 

Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje metody, które wykorzystują język 

ojczysty w formie audio i mowy pisemnej. 

Druga grupa to metody manualne, z których jedyną stosowaną obecnie jest metoda znakowa 

(zwana również bimodalną metodą dwujęzyczną). W metodzie tej podstawą komunikacji jest 

klasyczny język migowy jako podstawowy język głuchoniemego dziecka, rozwijany początkowo  

z rodzicami i specjalistami w zakresie wczesnej edukacji, a następnie w przedszkolu i szkole, na 

początku procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

W anglojęzycznej literaturze fachowej ogólnie przyjmuje się, że edukacja ustna jest bardziej 

odpowiednia dla uczniów z wadą słuchu, natomiast edukacja w języku migowym jest dla uczniów 

niesłyszących. 

Niezwykle trudno jest jednak określić, która metoda nauczania jest lepsza dla danego dziecka, 

ponieważ wynika ona z indywidualnych czynników charakteryzujących dziecko i jego rodziców,  

a także jest logiczną konsekwencją trudności w zdefiniowaniu rozróżnienia między byciem 

głuchym a niedosłyszącym. 

W przypadku dorosłych warto pamiętać, że grupa ta jest bardzo zróżnicowana pod względem 

możliwości i preferencji w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności. Wpływ na to mają różnice 

w temperamencie, osobowości, indywidualnych zdolnościach, dotychczasowych 

doświadczeniach i wcześniejszej edukacji. Dlatego tak ważne jest, aby poznać grupę, dostosować 

do niej metody i formy oraz, jeśli to możliwe, przyjąć indywidualne podejście do osób, które mają 

problemy ze zrozumieniem nauczanego materiału. 

Dorośli wolą uczyć się poprzez praktykę. Prowadzenie zajęć powinno wykorzystywać 

doświadczenie uczniów, tj. ich doświadczenie życiowe, zawodowe, wiedzę, którą posiadali przed 

szkoleniem. 

Poznając doświadczenia uczniów, nauczyciel ma możliwość odwołania się do ich wiedzy  

i prowadzenia zajęć zgodnie z zasadą przejścia od wiedzy znanej do nieznanej. Pamiętając, że 

podstawowym mechanizmem uczenia się jest kojarzenie nowych rzeczy z tymi już znanymi. 
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Najczęściej stosowane w pracy z osobami niedosłyszącymi i głuchymi: 

1. Metoda mówienia 

Stosując tę metodę, należy pamiętać, aby: 

● pytania zostały sformułowane w jasny, konkretny sposób, 

● pytania odnosiły się do doświadczeń uczestników, 

● pytania były zrozumiałe dla słuchaczy, 

● pytania zostały skierowane do całej grupy. 

2. Metoda opisowa 

Stosując tę metodę, należy pamiętać, aby: 

● opis został poparty demonstracją, 
● historię wzbogacić np. historyjką obrazkową. 

 
3. Metoda wykładowa 

W przypadku osób niesłyszących i słabosłyszących rzadko korzysta się z typowego wykładu, 

częściej z wykładu konwersacyjnego. 

Stosując tę metodę, należy pamiętać, aby: 
● wykład został wzbogacony o prezentację, 
● Słownictwo wykładu zostało dostosowane do grupy,  
● wykorzystywać filmy, prezentacje graficzne. 

 
4. Metoda sytuacyjna 

Stosując tę metodę należy pamiętać, że sytuację przedstawia film lub historia obrazowa. 

5. Metoda burzy mózgów 

Głusi prezentują pomysły w języku migowym, nauczyciel zapisuje je na tablicy. 

6. Metoda inscenizacji 

Możliwość korzystania z mowy ciała, pantomimy, bez użycia języka mówionego. Metoda ta może 

być połączona z metodą problemową. 

7. Gry dydaktyczne 

IW szczególności gry symulacyjne wykorzystujące mowę ciała i pantomimę. 

8. Metody praktyczne 
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Identyfikacja wizualna 

Logo 

Logo projektu powinno ilustrować nazwę projektu i jego tematykę. Wstępne zastosowanie i cel 

logo projektu należy również postrzegać w kontekście przewidywanego czasu trwania projektu. 

 

Logo powinno być używane na wszystkich produktach i publikacjach projektu, na imprezach  

i w dokumentacji przeznaczonej do użytku publicznego, jak również w całej wewnętrznej 

dokumentacji projektu. Partnerzy projektu są zobowiązani do zapewnienia spójności identyfikacji 

wizualnej w każdym momencie. 

 

Kolory

Czarny 

HEX: #000000 

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

R: 0 G: 0 B: 0 

Niebieski 

HEX: #63CCFF  

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

R: 99 G: 204 B: 255

Czcionka 

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 kod 
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Logo w filmach 

 

 

Logo w mediach społecznościowych 
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Prezentacja 
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Dokumenty 
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Wytyczne dotyczące materiałów 

A. Wytyczne dotyczące tworzonego materiału dydaktycznego. 

B. Wytyczne dla tworzonego formularza internetowego 

C. Wytyczne dla nauczyciela dotyczące szkolenia i zajęć w klasie 

 

A. Wytyczne dotyczące tworzonego materiału dydaktycznego. 

PAMIĘTAJ! 

● Osoby głuche stanowią odrębną grupę językową i kulturową. 

● Nie wszyscy głusi dobrze znają język narodowy. 

RADY: 

Działania 
Lista 

kontrolna 
Informacje dodatkowe 

Rozpocznij opis od informacji ogólnych,  

a następnie przejdź do szczegółów. 
 

Jest to zasada, która występuje w języku 

migowym "od ogólnego do 

szczegółowego". 

Zaprezentuj treść w języku migowym  

z napisami. 
 

Zakłada się, że jednoczesne 

dostarczanie języka migowego i napisów 

może poprawić zrozumienie treści przez 

uczniów niesłyszących w trakcie nauki. 

Używaj prostego języka, krótkich zdań, 

które są łatwe do zapamiętania. 
 

W miarę możliwości należy używać 

prostych języków. Prosty język jest: 

1) czytelny, w tym sensie, że 

czytelnik może nadać sens 

pisaniu przy minimalnym 

wysiłku; 

2) zrozumiały, tzn. przekaz jest 

jasny, adekwatny, spójny  

i konsekwentny; 

 

 

 



ROBOTICS4DEAF, projekt nr: 2019-1-PL01-KA201-065123     

14 

  

  

3) 3) użyteczny, ponieważ jest 

skuteczny i odpowiedni do 

przekazania komunikatu. 

Wyjaśnij trudne definicje. 

Wyjaśniaj słowniczek pojęć. 

WAŻNE: 

Definicje muszą być wyjaśnione w 

prostym języku i języku migowym. 

 

Słownictwo jest dużym wyzwaniem dla 

uczniów niesłyszących. Uczniowie głusi 

muszą polegać na zapamiętywaniu,  

a zebranie narodowego słownictwa 

porównywalnego ze słownictwem 

słuchacza jest ogromnym i często nie do 

pokonania zadaniem. Dostarczanie 

prostych materiałów, takich jak 

hiperłącza do trudnych terminów, w tym 

słownika pojęć związanych z konkretną 

treścią, lub dostarczanie zasobów do 

odświeżania założonej wiedzy, może 

przynieść korzyści zarówno uczniom 

niesłyszącym, jak i słyszącym. 

Stwórz komiksy do przekazywania treści.  
Komiksy są lepiej rozumiane przez osoby 

niesłyszące i ułatwiają rozwój 

kompetencji językowych. 

Dołączaj obrazy do treści.  

Tworzenie obrazków, które towarzyszą 

każdemu słowu lub treści, pozwala na 

przywołanie nowego słownictwa lub 

zrozumienie treści. 

Jakie obrazy należy załączyć: 

1. Stosowanie celowych (nie-

dekoracyjnych) obrazów o 

charakterze merytorycznym 

2. Słownik ilustrowany 

3. Obrazy oznaczone tagami dla 

nowego słownictwa, w 

zależności od potrzeb 

4. Szereg przykładów ilustrujących 

abstrakcyjne pojęcia, takie jak 

filmy, obrazy i winiety. 

Organizuj treści graficznie. 

Twórz tytuły, podtytuły, tematy. 
 

1. Podaj tytuły 

2. Dodaj punkty przecięcia 

3. Stwórz tematy 
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4. Wymień najważniejsze 

elementy 

5. Nie pisz w tekście ciągłym 

Twórz streszczenia tematów.  

Podsumowanie każdego tematu 

pomaga uczniom lepiej zapamiętać 

najważniejsze informacje, a także 

pomaga zrozumieć, czym jest 

podsumowanie, jak zidentyfikować 

ważne informacje oraz studiować  

i przechowywać informacje  

w przyszłości. 

Aby to zrobić, możesz: 

1. Stworzyć zadania 

podsumowujące  

z przewodnikiem 

2. Podać przykłady z innych 

dziedzin / tematów 

3. Zapewnić pomoc i zasoby 

robocze dla dodatkowych 

praktyk lub wsparcia 

Dodaj ramki z ważnymi informacjami, 

takimi jak "Pamiętaj" lub "Nowe słowo". 
 

Dzięki nim uczniowie będą łatwiej 

zapamiętywać kluczowe terminy, 

definicje i hasła. 

Używaj wielu sposobów prezentacji.  

Projektowanie uniwersalne opiera się 

na trzech zasadach:  

1. zapewnienia wielu sposobów 

reprezentacji,  

2. zapewnienia wielu środków 

działania i wyrazu,  

3. zapewnienia wielu sposobów 

zaangażowania.  

 

Oznacza to, że informacja jest 

przekazywana za pomocą wielu różnych 

metod i stylów. Na przykład, ta sama 

treść może być prezentowana w postaci 

filmu, zadania do czytania i ćwiczenia 

praktycznego. Następnie uczniowie 

otrzymują różne opcje i możliwości 
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pokazania, czego się nauczyli. Na 

przykład, mogą mieć możliwość 

wykonania testu, napisania pracy, 

stworzenia filmu lub zbudowania 

czegoś, co pokaże, że nauczyli się 

materiału. Na koniec, uczniowie mają 

możliwość zaangażowania się w kurs. 

Może to nastąpić poprzez granie w gry, 

różne poziomy trudności w zadaniach, 

możliwość podejmowania decyzji  

i wyborów w całym procesie uczenia się 

oraz dyskusje i współpracę  

z instruktorem. 

Spraw, aby Twoje treści były interesujące 

i adekwatne do tematu. Nie wprowadzaj 

niepotrzebnych treści. 

 

Uczniowie są bardziej zmotywowani do 

nauki, jeśli wiedzą, że nauczą ich czegoś 

ciekawego lub ważnego. Naukowcy 

potwierdzili, że znaczenie treści 

nauczania i zainteresowanie uczniów 

danym tematem ma wpływ na proces 

uczenia się. 

Podawaj argumenty i przykłady dla 

swoich wypowiedzi. 
 

Tłumaczenie konkretnych przykładów  

i twierdzeń jest bardziej zrozumiałe dla 

uczniów niesłyszących. Używaj 

przykładów znanych uczniom. Jest to 

szczególnie ważne przy wprowadzaniu 

zupełnie nowego tematu lub definicji. 

Upewnij się, że materiały dydaktyczne są 

przygotowane lub konsultowane przez 

niesłyszących specjalistów. 

 

Aby mieć gwarancję odpowiednio 

przygotowanych materiałów, dzięki 

którym osiągniemy cel edukacyjny, 

powinniśmy zlecić przygotowanie 

materiałów specjalistom należącym do 

grupy docelowej. Daje to najlepsze 

efekty. 
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Uwagi techniczne dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych na platformie 

e-learningowej. 

Treść tą należy przygotować w sposób zrozumiały dla twórcy strony internetowej (przygotować 

ją tak jak ma ona wyglądać na stronie internetowej). 

 

1. Jeśli planujesz korzystać wyłącznie z zadań tekstowych, musisz wyjaśnić trudne słowa. 

Najlepszą praktyką jest korzystanie z linków do filmów wyjaśniających w języku migowym, jak 

pokazano w poniższym przykładzie:  

 

 

2. Jeśli nie jest to wyłącznie zadanie tekstowe, każdy tekst musi mieć tłumaczenie na język 
migowy. 
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3. Jeśli planujesz przygotowanie quizu, utwórz go w taki sposób, aby mógł być 
opublikowany na stronie internetowej, np.: 

Quiz 1 

Które zdanie jest prawdziwe? (wybierz właściwą odpowiedź) 

 Uwielbiam pracować 

 Uwielbiam pracować bardziej niż w zdaniu 1. 

 Naprawdę kocham pracować 

 Jestem normalny, nienawidzę pracy (prawda) 

Quiz powinien być przygotowany w języku narodowym i języku migowym. 

 

4. Jeśli planujesz opublikować film, napisz słowo "Film" i wklej link do filmu, na przykład: 

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

5. Jeśli planujesz mieć zdjęcia z tekstem opływającym z prawej/lewej/górnej strony pokaż 
jak chcesz aby to wyglądało. 
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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. Jeśli planujesz opublikować plik do pobrania przez użytkownika, a nie napisać: 

Kliknij tutaj, aby pobrać plik (nazwa pliku xxxxxxx.pdf z folderu "xxxx"). 

Oczywiście, nie krępuj się przygotować treści w sposób, który Ci odpowiada. Pamiętaj tylko, że 

zostanie ona opublikowana na stronie internetowej, więc musisz pokazać twórcy strony, w jaki 

sposób chcesz, aby Twoje treści zostały zamieszczone.  

Musimy być zgodni z WCAG 2.0 (wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych) - pamiętaj 

o dodaniu alternatywnego tekstu do dowolnej treści graficznej (prawy przycisk 

myszy/właściwości/tekst). Nie używaj koloru jako informacji (np. kliknij na czerwony przycisk - nie 

rób tego). 

B. Wytyczne dla tworzonego formularza internetowego 

 

PAMIĘTAJ! 

● Zapewnij tłumaczenie na język migowy i napisy. 

● Wszystkie materiały przeznaczone dla osób niesłyszących muszą być przygotowane w taki 

sposób, aby były dostępne i zrozumiałe dla osób niesłyszących. 

 

RADY: 

Działania Lista kontrolna 
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Stwórz prostą i łatwą w obsłudze platformę e-learningową.  

Zapewnij wiele opcji kontaktu (e-mail, Skype, formularze online lub czat na 

żywo). 
 

Udostępnij możliwość rejestracji na e-kurs na wiele sposobów (e-mail, 

Facebook, Google) 
 

Możliwość oferowania uporządkowanej zawartości, takiej jak nagłówki, 

paragrafy i listy. 
 

Łatwa nawigacja na stronie internetowej. Zaleca się korzystanie z przycisku 

wyszukiwania na stronie. 
 

Używaj prostego języka.  

Wstaw odnośniki do mediów społecznościowych.  

Upewnij się, że wszystkie filmy mają dodane napisy.  

Upewnij się, że wszystkie treści są w języku narodowym i języku migowym.  

 

 

 

Przykłady prawidłowo przygotowanych multimediów 

Słownik z objaśnieniem terminów  

Można to zrobić na dwa sposoby: 

● jako hiperłącze w danym haśle, które otwiera okno z objaśnieniami 
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● jako film z tekstem 
 

 
 

Komiks 

 

 

 

Tematyka filmów 

Dobrym sposobem na przedstawienie trudnego tematu jest przygotowanie specjalnych filmów. 

Metoda ta wymaga napisania scenariusza i nagrania specjalnych tematycznych filmów wideo. 

Wszystkie filmy nagrane w języku migowym powinny być z napisami. 
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Przykład: 

 

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

 

Grafika (zdjęcia, rysunki, wykresy, mapy itp.) 

Dla każdej treści nietekstowej należy podać treści alternatywne w postaci tekstu, które 

użytkownik może przekształcić na inne formy (np. powiększony druk, alfabet Braille'a, syntetyczną 

mowę, symbole lub język uproszczony). 

Ten wpis z WCAG 2.1 był przeznaczony głównie dla osób niewidomych. Ze względu na charakter 

edukacyjny zaleca się jednak zamieszczenie krótkiego opisu (np. informacji o tym, czego należy 

szukać: szczegółów na zdjęciu, czy różnic na wykresie). Będzie to znacznie łatwiejsze dla osób 

niesłyszących. 

Można też umieścić na mapie lub wykresie legendy dotyczące prawidłowej interpretacji danego 

znaku graficznego lub symbolu graficznego. W przypadku skomplikowanej grafiki warto dodać 

film wyjaśniający w języku migowym (skomplikowane wykresy, rysunki zawierające wiele 

szczegółów, rozbudowane mapy). 

Można również skorzystać z animacji komputerowych, które ułatwiają zrozumienie niż  

w przypadku rysunków statycznych. 

Jeśli grafika pełni jedynie funkcję dekoracyjną, służy do formatowania wizualnego lub nie jest 

prezentowana użytkownikowi, nie powinna być zbytnio podświetlana. Zalecamy unikanie grafik, 

które mogą kolidować z procesem edukacyjnym. 

http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
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Nagrania audio lub wideo  

● w przypadku nagrań audio - dostarczanie napisów i tłumaczeń na język migowy, 

● w przypadku nagrania wideo - dostarczenie alternatywnego tekstu, np. opisu audio 

dla niewidomych lub niedowidzących. 

Należy pamiętać, że jeśli film jest alternatywą dla treści tekstowych (np. tłumaczenie wcześniej 

prezentowanego tekstu na język migowy), nie sporządzamy już opisów dla tego filmu. 

Napisy 

Podtytuły/napisy (zawierające tłumaczenie danego utworu na inny język) nie zawierają opisów 

dźwięków ważnych dla przebiegu fabuły ani innych dodatkowych informacji o wypowiadanych 

kwestiach (np. tonu głosu lub intencji mówcy) - widz rejestruje te aspekty bez dodatkowej 

pomocy, interesuje go jedynie treść dialogów. 

 

 

Napisy rozszerzone (dla osób niedosłyszących) to tekst mający na celu zrekompensowanie 

doświadczenia słuchowego osoby niesłyszącej przy użyciu materiałów audiowizualnych 

nagranych lub udostępnionych na żywo. Napisy są przygotowywane nie tylko do filmów  

i programów telewizyjnych, ale także na pokazy kinowe, przedstawienia teatralne, konferencje  

i inne wydarzenia, w których wypowiadane słowa i dźwięki odgrywają jedną z ról. 
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Należy podkreślić, że doświadczenie słuchania obejmuje nie tylko treść rozmów bohaterów - opis 

obejmuje również wszystkie dźwięki z otoczenia oraz tekst i charakter utworów muzycznych, 

które są istotne dla historii piosenki, np. dzwonek telefonu, muzyka rock and rollowa słyszana w 

radiu. 

Napisy składają się z dwóch wierszy po ok. 40 znaków każdy. 

Możliwe jest użycie trzech linijek w programach, w których obraz nie ma znaczenia, np. wywiady 

z innymi osobami, konferencje, sesje parlamentarne. 

Możemy ułatwić odbiór osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym poprzez przypisanie kolorów - 

zielonego, niebieskiego, różowego i żółtego - najważniejszym postaciom w utworze, które mają 

mówić. 

 

W zależności od pozycji postaci mówiącej w danym numerze, napis może być przesunięty do lewej 

lub prawej krawędzi ekranu. 

 

Napisy są zazwyczaj nadawane na dole ekranu, ale przy niektórych typach są one nadawane na 

górze, aby zapewnić najlepszą widoczność akcji. Takimi filmami mogą być wydarzenia sportowe. 

Ale umieszczamy też napisy na górze, kiedy pojawiają się informacje o osobie na dole, np. imię i 

nazwisko, stanowisko lub nazwa organizacji. 
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Tłumaczenie na język migowy 

1. Film tylko z tłumaczeniem na język migowy (tekst musi być umieszczony powyżej lub 

poniżej filmu lub w formie napisów) 

 

2. Wideo z tłumaczem ustnym 

A. Przezroczyste tło (przy użyciu techniki "greenscreen") 
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Ważne! 

Obowiązuje zasada wielkości tłumacza języka migowego - minimalny rozmiar ekranu 1/8 dla 

proporcji 16/9: 

 

 

Zalecany rozmiar to 1/3 ekranu dla formatu 16/9: 
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B. Tłumacz w oknie (nagrywamy tłumacza np. na białym tle) 

Również w tym przypadku należy stosować zasadę wielkości języka migowego - minimum 

1/8 wielkości ekranu: 

 

 

C. Dwa filmy, z których pierwszy jest pokazem, a drugi tłumaczeniem (film w filmie). 

Film z tłumaczem znajduje się w małym okienku nad filmem z wydarzeniem: 
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Film z tłumaczem jest w dużym oknie, a film z wydarzeniem jest w małym oknie: 

 

 

C. Wytyczne dla nauczyciela dotyczące szkolenia i zajęć w klasie 

Działania Lista kontrolna 

Ustalić sposób komunikowania się z uczniami (np. język migowy, pisanie na 

tablicy lub komputerze, głośne mówienie). 

 

Zapewnić komunikację między uczniami a nauczycielem (np. mieć w sali 

tłumacza języka migowego, tekst pisany, posługiwać się konkretnym i 

prostym językiem przez prowadzącego, udogodnienia dla uczniów z 

aparatem słuchowym). 

 

Ustalić doświadczenie i poziom życia uczestników oraz ich gotowość do 

uczenia się nowych rzeczy. 

 

Zapewnić odpowiednie oświetlenie wizualne.  

Zapewnić dobrze przemyślaną akustykę (dla maksymalnej produkcji 

dźwięku). 

 

Zadbaj o to, żeby wszyscy cię widzieli.  

Mów wyraźnie, używając krótkich zdań lub zwrotów.  

Nie odwracaj się podczas mówienia.  

Używaj pomocy wizualnych.  

Stwórz możliwość korzystania z dostępnych rozwiązań technologicznych.  

Upewnij się, że grupy nie są liczne (optymalnie 6 osób).  

W celu przyciągnięcia uwagi większej grupy osób niesłyszących, warto 

ćwiczyć post przy włączonym i wyłączonym świetle. 
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Dobrze jeśli Twój nauczyciel jest głuchy lub biegle posługuje się językiem 

migowym. 

 

Jeżeli w klasie jest obecny tłumacz języka migowego, musi on zawsze stać 

obok nauczyciela. 

 

 

Złote zasady pracy z osobami niesłyszącymi według Mariusza Saka (w "Podręczniku dobrych 

praktyk", Warszawa 2012 r.): 

● Głusi ludzie, jak wszyscy, powinni być traktowani z szacunkiem. 

● Nie można zakładać, że głusi nie mogą, nie chcą i nie potrafią. Stereotypy są bardzo 

szkodliwe. 

● Głusi nie są jednorodną grupą. Pamiętaj o tym i nigdy nie zakładaj, że każdy zna język 

migowy w ten sam sposób, mówi i pisze w ten sam sposób. 

● Język migowy jest domyślnym kanałem komunikacji dla osób niesłyszących, ale pytaj 

osoby niesłyszące o ich preferencje dotyczące komunikacji. 

● Sposób mówienia i pisania osób niesłyszących nie oznacza, że mają one ograniczenia 

intelektualne, poznawcze i komunikacyjne. 

● Jeśli jest to możliwe, osoby głuche powinny być zatrudniane do pracy z osobami głuchymi. 

● Jeśli nauczyciel jest osobą słyszącą, musi mieć doświadczenie w pracy z osobami 

niesłyszącymi. Jeśli nie zna języka migowego, musi pracować z tłumaczem języka 

migowego. 

● Wszystkie materiały dla osób niesłyszących muszą być przygotowane w taki sposób, aby 

były dostępne i zrozumiałe dla osób niesłyszących. 

 

 



Niniejszy dokument może być kopiowany, powielany i modyfikowany zgodnie  
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