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OD WYDAWCY 

Kwestia zapewnienia uczniom oraz studentom niewidomym i słabowidzącym  

równych szans edukacyjnych stanowi podstawowy problem, z jakim borykają się 

nauczyciele,  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, oraz wykładowcy, 

posiadający w swych grupach osoby z niesprawnością wzrokową.  

Jednym z głównych źródeł, pojawiających się trudności, jest problem zapewnienia 

uczniom i studentom z dysfunkcją wzroku pełnego dostępu do materiałów dydaktycznych, 

z których korzystają ich pełnosprawni rówieśnicy. 

Mając świadomość tego problemu, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 

Warszawskiego od wielu lat poszukuje optymalnych sposobów jego rozwiązania. 

W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski – wzięliśmy udział 

w projekcie  „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”, gdzie  naszym 

podstawowym zadaniem było stworzenie Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych, 

a także zasad adaptacji tych materiałów do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. 

W ramach działalności ośrodka zaplanowane było uruchomienie internetowego punktu 

konsultacyjnego dla nauczycieli, funkcjonującego w postaci strony internetowej. 

Dzięki stałej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej  mieliśmy szeroką wiedzę 

o trudnościach nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, w zakresie zapewnienia 

uczniom z niepełnosprawnością wzrokową odpowiednich materiałów dydaktycznych. 

Dlatego, tworząc serwis internetowy Ośrodka, adresowaliśmy go do jak najszerszej grupy  

potencjalnych odbiorców, a jego prowadzenie powierzyliśmy specjalistce z Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, dr Małgorzacie Paplińskiej. 

Portal, znajdujący się pod adresem: http://wwww.adaptacje.uw.edu.pl, przeznaczony 

jest dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi na różnych 

poziomach edukacji w szkołach oraz placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych, 

z oddziałami integracyjnymi, w tym także dla pracowników dydaktycznych wyższych uczelni 

i niepełnosprawnych wzrokowo studentów. Portal przeznaczony jest również dla rodziców i 

opiekunów dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz wszystkich tych, którzy chcą 

uzyskać profesjonalną wiedzę i rzetelne informacje na temat potrzeb, możliwości i form 

wsparcia w zakresie wyrównywania szans osób niewidomych i słabowidzących na wszystkich 

poziomach edukacji.  
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W ramach działalności portalu, do współpracy zapraszaliśmy specjalistów z różnych 

dziedzin, istotnych dla  stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa uczniów i studentów 

niepełnosprawnych wzrokowo w procesie dydaktycznym. Byli to m.in.: tyflopedagodzy, 

specjaliści z dziedziny technologii asystujących, pracownicy Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych UW, a także nauczyciele, pracujący w ośrodkach szkolno-

wychowawczych dla dzieci, młodzieży niewidomej i słabowidzącej. 

Współpraca ta zaowocowała wieloma artykułami, znajdującymi się na stronie portalu. 

Niniejsza publikacja jest wyborem tych artykułów, które szczególnie  wpisują się w filozofię 

wyrównywania szans edukacyjnych osób z dysfunkcją wzroku, dokonanym przez redaktora 

portalu, dr M. Paplińską. 

Jednym z ważniejszych zagadnień, zawartych w publikacji, jest adaptacja materiałów 

dydaktycznych dla uczniów i studentów niewidomych oraz słabowidzących. Zalecenia 

i wytyczne do adaptacji tekstów do wersji brajlowskiej oraz adaptacji graficznej 

podręczników dla osób słabowidzących zostały wypracowane w ramach działań Ośrodka 

Adaptacji Materiałów Dydaktycznych. 

Przekazujemy do rąk Czytelnika książkę z nadzieją, że skłoni Go ona do refleksji 

oraz działań zmierzających do zapewnienia uczniom oraz studentom niewidomym 

i słabowidzącym równych szans edukacyjnych. 

 

Paweł Wdówik 

Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
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Kinga Andrzejewska, BON UW 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU „PER LINGUAS MUNDI AD LABOREM (PRZEZ 

JĘZYKI ŚWIATA DO PRACY)”  

„Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” projektem Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL 

Głównym celem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (IW EQUAL) jest 

wypracowywanie rozwiązań w zakresie walki z dyskryminacją na rynku pracy. Program 

funkcjonuje w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz wspomaga Europejską 

Strategię Integracji Społecznej. Program realizowany jest jednocześnie w 25 krajach Unii 

Europejskiej, co ułatwia realizację jego celów poprzez współpracę międzynarodową. 

Projekty IW EQUAL finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetów państw członkowskich.  

Podstawową cechą, wyróżniającą IW EQUAL spośród innych programów 

Europejskiego Funduszu Społecznego, jest jej eksperymentalny charakter. Innowacyjność 

programu pozwala na wypracowanie i testowanie nowych sposobów wyrównywania szans, 

niwelowania nierówności oraz eliminowania wszelkich przejawów dyskryminacji na rynku 

pracy zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.   

Kolejną cechą wyróżniającą program jest forma działania oparta na zasadzie 

partnerstw krajowych i ponadnarodowych. Pozwala ona na wymianę pomysłów i obserwacji, 

doświadczeń oraz sprawdzonych wzorców działania pomiędzy różnymi instytucjami zarówno 

w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. 

W Polsce Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest obecna od 2004 r., a realizowane 

projekty wybrane zostały w drodze konkursu. Prace w programie składają się z 3 etapów 

nazywanych Działaniami. W trakcie Działania 1 ukształtowały się Partnerstwa na rzecz 

Rozwoju, zaangażowane w przeprowadzenie konkretnego projektu, i przygotowana została 

baza do jego realizacji. Główną fazę realizacji projektu stanowi Działanie 2, natomiast 

Działanie 3 służy upowszechnianiu wypracowanych rezultatów.  
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Miernikiem skuteczności programu EQUAL ma być nie tyle liczba beneficjentów 

objętych wsparciem, ile jakość wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

wspierania rynku pracy, które mogą zostać wprowadzone do powszechnego zastosowania.  

Zakres PIW EQUAL obejmuje pięć obszarów, zwanych Tematami. Projekt „Per 

linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” realizowany jest w ramach 

Tematu A, którego założeniem jest promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich 

poprzez ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, mającym trudności 

z integracją lub reintegracją. Podstawowym celem projektu jest opracowanie rozwiązań, 

wspierających osoby z niesprawnością wzrokową we włączaniu się do otwartego rynku pracy 

poprzez wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie efektywnego systemu uzyskiwania 

umiejętności językowych. Jednocześnie, podejmowane w projekcie działania w zakresie 

doradztwa zawodowego mają ułatwić integrację tej grupy i kształtowanie ich aktywnych 

postaw na rynku pracy.  

Zakładany cel projektu osiągany był w następujących etapach:  

1. określenie aktualnego stanu systemu kształcenia językowego osoby z dysfunkcją 

wzroku i sposobu przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz identyfikacja 

potrzeb w tym zakresie, 

2. przygotowanie kadry specjalistów do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku – lektorów 

języka angielskiego (poprzez studia podyplomowe) oraz doradców zawodowych 

(poprzez szkolenia specjalistyczne), 

3. utworzenie Ośrodków Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych, przygotowujących 

materiały dydaktyczne, w tym podręczniki i materiały pomocnicze do nauczania języka 

angielskiego, 

4. utworzenie Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku, 

5. zorganizowanie bezpłatnych, intensywnych kursów języka angielskiego dla  osób 

z dysfunkcją wzroku, zakończonych egzaminem certyfikującym. 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są: 

– osoby z dysfunkcją wzroku, biorące udział w kursach językowych oraz korzystające 

z doradztwa zawodowego, 

– słuchacze studiów podyplomowych, 

– doradcy zawodowi. 

Te dwie ostatnie grupy beneficjentów, po uzyskaniu wsparcia w projekcie, stały się 

również jego pracownikami. 
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Ze względu na krótki czas trwania Działania 2, niektóre z wymienionych etapów 

przeprowadzone zostały równocześnie (umowa o Dofinansowanie Działania 2 została 

podpisana w lutym 2006 r., zakończenie działań przewidziane jest na 31.03.2008 r.). Z jednej 

strony powodowało to napięty harmonogram działań i wymagało dużych umiejętności 

zarządzania, z drugiej zaś pozwalało na bieżącą weryfikację przyjętych rozwiązań. 

Równocześnie złożoność i współzależność pomiędzy poszczególnymi zadaniami 

powodowała konieczność ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi projekt.  

Partnerstwo  „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” 

Projekt jest realizowany pomiędzy grupą instytucji, tworzących Partnerstwo na Rzecz 

Rozwoju „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”, w którego skład 

wchodzą:  

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 

Administrator, 

– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS), 

– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL), 

– Polski Związek Niewidomych (PZN), 

– Uniwersytet Warszawski (UW). 

Główne elementy projektu 

Określenie aktualnego stanu edukacji językowej osób z niesprawnością wzrokową 

W początkowym etapie realizacji projektu, przeprowadzone zostały badania na temat 

nauczania języków obcych osób z dysfunkcją wzroku oraz sposobów adaptacji pomocy 

dydaktycznych. Specjaliści z Akademii Pedagogiki Specjalnej przeprowadzili badania, 

dotyczące sposobów adaptacji materiałów dydaktycznych do nauczania języków obcych osób 

z niesprawnością wzrokową. Teren badań stanowiły ośrodki szkolno–wychowawcze dla osób 

niewidomych i słabowidzących oraz wybrane szkoły integracyjne i ogólnodostępne, do 

których uczęszczają uczniowie niewidomi i słabowidzący. Prezentacja metod adaptacji, 

stosowanych w tych placówkach, została zawarta w publikacji „Adaptacja pomocy w nauce 

języków obcych osób niewidomych i słabowidzących” pod redakcją K. Czerwińskiej. Ponadto, 

wykonane zostały badania ankietowe na temat dostępności kursów językowych, 

organizowanych przez szkoły językowe dla osób z dysfunkcją wzroku.  
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Dodatkowo, Polski Związek Niewidomych, jako organizacja skupiająca osoby 

z niesprawnością wzroku, zidentyfikował potrzeby i stopień zainteresowania nauką języków 

obcych wśród osób z dysfunkcją wzroku.   

Wytyczne do adaptacji materiałów dydaktycznych  

Przed podjęciem adaptacji podręczników do języka angielskiego, Uniwersytet 

Warszawski przygotował wytyczne do adaptacji materiałów do wersji powiększonej 

i brajlowskiej. Wytyczne zostały przetestowane i uzupełniane podczas całego, ponad 

półrocznego, procesu adaptacji podręczników Going for Gold. Ponadto, w 2. połowie 2007 r. 

Uniwersytet Warszawski podjął się zadania adaptacji podręczników z różnych dziedzin 

w celu stworzenia bardziej uniwersalnych wytycznych, które mogłyby stanowić istotną 

pomoc dla nauczycieli różnych dziedzin. 

Ośrodki Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych i adaptacja podręczników 

Na uczelniach uczestniczących w projekcie stworzono Ośrodki Adaptacji Pomocy 

Tyflodydaktycznych. Ich głównym zadaniem było przygotowanie materiałów dydaktycznych 

do nauczania j. angielskiego, które były wykorzystywane podczas prowadzonych w projekcie 

kursów językowych. W ramach projektu został zaadaptowany podręcznik wydawnictwa 

Longman, Going for Gold coursebook i language maximiser (podręcznik i ćwiczenia) na 

poziomach pre–intermediate, intermediate i upper intermediate (New first certificate Gold). 

Adaptacja została przeprowadzona wg następującego podziału: 

– adaptacja podręcznika na poziomie pre–intermediate do druku powiększonego – 

Uniwersytet Warszawski, 

– adaptacja podręcznika na poziomie pre–intermediate do wersji brajlowskiej – 

Akademia Pedagogiki Specjalnej, 

– adaptacja podręcznika na poziomie intermediate do wersji brajlowskiej i powiększonej 

– Uniwersytet Warszawski, 

– wersja DAISY podręczników z poziomu pre–intermediate i intermediate – 

Uniwersytet Warszawski, 

– adaptacja brajlowska poziomu upper intermediate – Katolicki Uniwersytet Lubelski 

(który przygotowywał także materiały w postaci grafiki dotykowej).  

Dodatkowo, już w trakcie trwania kursów, pojawiła się potrzeba przygotowania 

podręcznika na poziomie podstawowym, w związku z czym, Uniwersytet Warszawski podjął 

się adaptacji brajlowskiej podręcznika Total English Elementary, wydawnictwa Longman. Do 
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podręczników na poziomie pre–intermediate i intermediate powstały również testy osiągnięć, 

opracowane przez Uniwersytet Warszawski.  

Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Przy Ośrodku Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego 

powstał portal internetowy stanowiący punkt konsultacyjny dla nauczycieli pracujących 

z uczniami z niesprawnością wzrokową (www.adaptacje.uw.edu.pl). Portal jest 

kompetentnym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku, metodach 

nauczania i adaptacji materiałów. W wyniku działalności portalu poznaliśmy, z jak 

ogromnym brakiem zaadaptowanych podręczników boryka się polska szkoła. 

Kształcenie nauczycieli języka angielskiego, pragnących podjąć pracę z osobami z dysfunkcją 

wzroku 

W celu przygotowania nauczycieli języka angielskiego do pracy z osobami 

z dysfunkcją wzroku, na Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

zostały przeprowadzone 3–semestralne studia podyplomowe. Studia ukończyły 23 osoby. 

Program studiów obejmował zagadnienia związane ze specyfiką funkcjonowania osób 

niewidomych i słabowidzących w życiu codziennym, dydaktykę i metodykę nauczania języka 

angielskiego osób z dysfunkcją wzroku, wzbogacone obserwacją zajęć w szkołach 

specjalnych oraz prowadzeniem zajęć samodzielnie przez słuchaczy podczas organizowanych 

w ramach projektu kursów języka angielskiego. Istotnym aspektem studiów były zajęcia 

związane z obsługą komputera przez osoby z dysfunkcją wzroku i adaptacją do ich potrzeb 

materiałów dydaktycznych. 

Ponadto, w ramach działań Uniwersytetu Warszawskiego wydana została publikacja 

A. Piskorskiej, T. Krzeszowskiego i B. Marka „Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji 

angielskiego – wskazówki metodyczne dla nauczycieli”. Praca stanowi specjalistyczny 

poradnik w zakresie metod i technik nauczania języka angielskiego osób niewidomych 

i słabowidzących. 

Kursy języka angielskiego 

Zarówno w Warszawie, jak i w Lublinie został przeprowadzony bezpłatny kurs języka 

angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku. Kurs warszawski ukończyło 60 osób, natomiast 

lubelski - 24 osoby. Organizacja kursów w Warszawie spoczywała na Polskim Związku 

Niewidomych przy udziale Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie nadzoru metodycznego 
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i zaopatrzenia w materiały), zaś kursy w Lublinie  zorganizował Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. Lektorami na kursach byli słuchacze studiów podyplomowych, organizowanych w 

projekcie. 

Kursy zostały przeprowadzone w trybie stacjonarnym (2 edycje, każda po 240 godz. 

zajęć) – dla osób z Warszawy i Lublina oraz najbliższych okolic tych miast, a także w trybie 

intensywnych kursów wakacyjnych (120 godz. zajęć), w których miały możliwość wziąć 

udział osoby z całej Polski. 

Jednocześnie, Polski Związek Niewidomych i Katolicki Uniwersytet Lubelski zakupił 

sprzęt, umożliwiający założenie pracowni komputerowych, dostosowanych do potrzeb osób 

z dysfunkcją wzroku (łącznie 20 stanowisk). Zaplecze tych nowocześnie wyposażonych 

pracowni pozwoliło wykorzystać materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej.  

Ośrodki Doradztwa Zawodowego 

Istotne wsparcie dla beneficjentów ostatecznych stanowiło opracowanie i wdrożenie 

systemu doradztwa zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku. Polski Związek 

Niewidomych i Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizowali Ośrodki Doradztwa 

Zawodowego. W ramach Ośrodka zatrudniono 6. specjalistów z zakresu planowania rozwoju 

zawodowego, którzy przed rozpoczęciem pracy w projekcie zostali przeszkoleni pod kątem 

specyfiki współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku. W Ośrodkach Doradztwa 

Zawodowego kursanci otrzymywali wsparcie indywidualnie dzięki bezpośredniej opiece 

doradcy zawodowego, który pomagał zaplanować ścieżkę ich rozwoju zawodowego oraz 

wspierał w bieżących sprawach. Jednocześnie kursanci mieli możliwość wzięcia udziału 

w warsztatach i szkoleniach, poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im 

aktywnie włączać się w nurt codziennego życia, edukacji i pracy zawodowej.  

Szkolenia komputerowe 

W celu podniesienia umiejętności komputerowych kursantów zorganizowano 

szkolenia komputerowe. W ramach warszawskiej edycji kursów językowych szkolenia  

przeprowadził Uniwersytet Warszawski, natomiast lubelskiej - Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. Zdobycie nowych umiejętności w zakresie obsługi komputera stało się ułatwieniem 

w nauce podczas kursów językowych oraz zwiększyło konkurencyjność przeszkolonych osób 

na otwartym rynku pracy.  
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Certyfikacja językowa 

Uwieńczeniem udziału w kursach językowych było zdanie przez 63 osoby egzaminów 

certyfikujących. Testy biegłości językowej zgodne ze standardami Rady Europy zostały 

opracowane przez Uniwersytet Warszawski. Przeprowadzenie egzaminów wśród 

zainteresowanych kursantów należało także do zadań UW.  

Ewaluacja projektu 

W celu podsumowania podjętych działań przeprowadzono badania ewaluacyjne, które 

pomogą ocenić wypracowane rozwiązania. Ma to ułatwić ich zastosowanie w przyszłości.  

Współpraca ponadnarodowa  

Na poziomie ponadnarodowym Partnerstwo „Per linguas mundi ad laborem (Przez 

języki świata do pracy)” nawiązało współpracę z Partnerstwem Ponadnarodowym VISION = 

E3 (brytyjsko – czesko – słowacko – polskim) oraz Partnerstwem Ponadnarodowym New 

Ways for Disabled in Europe  – NWDE (włosko – grecko – polskim).  

Celem współpracy międzynarodowej było wzmocnienie zasady innowacyjności oraz 

podniesienie efektywności działań krajowych poprzez wymianę doświadczeń, wspólne 

wypracowywanie rozwiązań i wykorzystanie sprawdzonych praktyk, stosowanych w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zatrudniania osób niesprawnych wzrokowo, 

porównania systemów i struktur wsparcia oraz stosowanych ram prawnych. 

W wyniku współpracy ponadnarodowej w ramach Partnerstwa NWDE powstała 

publikacja „Good Practices In Rahabilitation of Persons with Disabilities Italy–Poland–

Greece” pod redakcją D. Apostolos, K. Czerwińskiej i J. Kuczyńskiej-Kwapisz. Opracowanie 

publikacji ze strony polskiej było nadzorowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

http://www.visioneu.org/
http://www.visioneu.org/
http://www.visioneu.org/
http://www.nwde.info/
http://www.nwde.info/
http://www.nwde.info/
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OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE 

Małgorzata Paplińska, APS 

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z BRAKU WZROKU  

W Polsce liczba osób z uszkodzeniem wzroku przekracza 500 tysięcy. Według 

światowych danych szacuje się, że poważne zaburzenia widzenia występują u 1% populacji, 

a całkowita liczba osób niewidomych i  słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Wynika 

to z wielu powodów. Jednym z nich są starzejące się społeczeństwa i niepełnosprawność 

wzrokowa związana z wiekiem. Inna przyczyna związana jest z postępem medycyny, która, 

ratując życie, nie potrafi wyeliminować wszystkich skutków chorób, wypadków, itp.    

Istnieje wiele terminów określających osobę, u której występują poważne problemy 

z widzeniem: osoba niewidoma, ociemniała, słabowidząca, osoba z dysfunkcją wzroku, 

z niepełnosprawnością wzrokową, itp. Warto wiedzieć, że pojęcia: osoba niewidoma i osoba 

słabowidząca stosuje się dla określenia dwóch różnych  grup, które łączy jedynie problem 

związany z widzeniem.  

Pierwszą grupę stanowią osoby niewidome, które są pozbawione całkowicie lub 

częściowo wzroku, a przez to informacji optycznych, płynących ze świata zewnętrznego. 

U osób niewidomych analizator wzroku nie funkcjonuje zupełnie albo z tak dużymi 

zaburzeniami, że nie ma praktycznego zastosowania w poznawaniu świata i w orientacji 

w otoczeniu, a poznawanie rzeczywistości ma głównie charakter dotykowo–słuchowy 

(Majewski, 2001). W grupie tej można wyróżnić osoby niewidome, które potrafią wyłącznie 

rozróżniać dzień i noc lub zapalone światło wieczorem w pomieszczeniu. W takim wypadku 

używa się określenia osoba  niewidoma z poczuciem światła.  

Osobą niewidomą z punktu widzenia polskiego prawa jest ktoś, u kogo stwierdza się 

ostrość wzroku wynoszącą najwyżej 0,1 pełnej ostrości wzroku (pełna ostrość wzroku 

odpowiada wartości 1,0) lub ktoś, u kogo pole widzenia, niezależnie od ostrości wzroku, 

wynosi nie więcej niż 30 stopni (podczas gdy pełne pole widzenia wynosi około 180 stopni) 

(Yeadon, 2000).  
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Warto wiedzieć o rozróżnianiu pomiędzy pojęciami: człowiek niewidomy a człowiek 

ociemniały. Człowiekiem niewidomym jest każdy, kto nie widzi od urodzenia lub stracił 

wzrok przed 5. rokiem życia, zaś ociemniałą  jest  osoba, która straciła wzrok po 5. roku życia 

i pamięta obrazy wzrokowe.  

Przyjmuje się, że aż 80% informacji, docierających ze świata zewnętrznego, jest 

odbierane przez człowieka za pomocą analizatora wzrokowego. Wzrok pełni zasadniczą rolę 

w poznawaniu rzeczywistości, zjawisk i przedmiotów. Jest wykorzystywany w codziennym 

życiu, w działalności praktycznej: od czynności samoobsługowych, związanych z toaletą, 

przygotowaniem i spożywaniem posiłków, po czynności związane z nauką i pracą, 

np. czytanie, pisanie, itp. Zmysł wzroku ma zdolność odbierania bodźców świetlnych 

z odległości, niezależnie od naszej woli, dlatego trudno jest przecenić rolę, jaką pełni 

w orientacji przestrzennej i lokomocji. Dzięki niemu obiekty są lokalizowane, a przeszkody 

wykrywane z odległości. Możliwość odbioru wrażeń wzrokowych pozwala na pełniejsze 

obcowanie ze sztuką, zwłaszcza na dostęp do obrazów, fotografii oraz czerpanie z nich 

wrażeń i emocji, jakie ze sobą niosą.  Brak bądź poważne osłabienie wzroku powoduje 

trudności w poszczególnych obszarach funkcjonowania, takich, jak: orientacja przestrzenna 

i poruszanie się, poznawanie rzeczywistości oraz zjawisk, rozumienie pojęć, wykonywanie 

czynności dnia codziennego, sfera emocjonalna, funkcjonowanie społeczne.  

Orientacja przestrzenna i poruszanie się 

Świadomość istnienia przestrzeni i otaczającego świata jest między innymi 

czynnikiem motywującym do ruchu. Orientacja przestrzenna to sprawność jednostki 

w zakresie poznawania swego otoczenia, zachodzących w nim stosunków przestrzennych 

i czasowych oraz określania własnego położenia w stosunku do otaczających przedmiotów. 

Zasadniczą rolę odgrywają tu procesy poznawcze, wykorzystywanie posiadanych zmysłów, 

zasób pojęć, znajomość schematu ciała, wyobraźnia przestrzenna, wiedza o otoczeniu, 

operowanie relacjami odległości i czasu itp.  

Jednym z głównych problemów, wynikających z braku wzroku, jest samodzielne 

poruszanie się oraz orientacja przestrzenna. Trudność ta  występuje u osób niewidomych 

niezależnie od wieku. W przypadku małego niewidomego dziecka, u którego istnieje nie tylko 

lęk przed przestrzenią, ale i brak świadomości istnienia obiektów w niej zawartych, 

umiejętność chodzenia pojawia się później w porównaniu z widzącymi dziećmi. W przypadku 

młodzieży i dorosłych osób z uszkodzeniem wzroku, problem lokomocyjny wynika 
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z trudności w poruszaniu się w nieznanym otoczeniu. Kłopot sprawia także samodzielne 

podróżowanie nowymi trasami, z koniecznością przesiadania się do różnych środków 

lokomocji. Często odnalezienie poszukiwanego miejsca, nawet niezbyt odległego może 

łączyć się z problemami, które wynikają z trudności w orientacji w przestrzeni, a także 

konieczności zapamiętywania wielu szczegółów w odpowiedniej kolejności.  

Aby przestrzeń mogła być maksymalnie użyteczna, musi być zrozumiała i całkowicie 

opanowana. Główne trudności z orientacją to:  

– problem ze znajomością kierunków potrzebnych do sprawnego i skutecznego 

przemieszczania się, 

– nieznajomość pojęć przestrzennych,  

– nieznajomość stosunków czasowo–przestrzennych.  

Osoby niewidome dla bezpiecznego poruszania się wykorzystują kilka technik. Jedną 

z nich jest samodzielnie poruszanie się z białą, długą laską, którą człowiek niewidomy trzyma 

przed sobą badając, podłoże i wykrywając przeszkody. Tylko opanowanie prawidłowych 

technik poruszania się z  białą laską, które wymaga długiego treningu pod okiem nauczyciela 

orientacji przestrzennej, pozwala na bezpieczne i samodzielne poruszanie się osoby 

z dysfunkcją wzroku.  

Drugi sposób bezpiecznego poruszania się osób niewidomych to korzystanie 

z pomocy widzącego przewodnika lub z psa przewodnika. Osoba niewidoma, poruszając się 

z widzącym przewodnikiem, trzyma prawą ręką lewe ramię przewodnika lub lewą ręką prawe 

ramię przewodnika. Osoba niewidoma chwyta przewodnika nad łokciem w taki sposób, że 

kciuk znajduje się na zewnątrz, pozostałe palce wewnątrz ramienia przewodnika. Chwyt ten 

umożliwia odczytywanie informacji z ramienia przewodnika i powinien być dostatecznie 

silny, aby zapewnić stały kontakt, ale nie powinien być niewygodny dla żadnej ze stron. Ręka 

przewodnika, za którą chwyta osoba z dysfunkcją wzroku, może być zgięta w łokciu lub 

wyprostowana (wzdłuż tułowia) (Mizera, Paplińska, Walkiewicz–Kutak i inni, 2007). 

Poznawanie rzeczywistości i zjawisk  

Poznawanie rzeczywistości i zjawisk przez osoby niewidome odbywa się dzięki 

kompensacji, czyli zjawisku, polegającym na zastępowaniu uszkodzonych zmysłów innymi, 

sprawnie funkcjonującymi, głównie słuchem i dotykiem. Dla osoby niewidomej, tak 

dorosłego jak i dziecka, informacja, dopływająca z receptorów dotykowych, jest warunkiem 
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niezbędnym do jakościowego poznawania przedmiotów i cech specyficznych najbliższego 

otoczenia (Mizera, Paplińska, Walkiewicz–Kutak i inni, 2007). 

Dotyk zaczyna od eksploracji punktowej, aby następnie dojść do całości. Ponieważ 

percepcja dotykowa jest fragmentaryczna, wymaga ona syntezy końcowej do odtwarzania 

przedmiotu jako całości. Na całość zaś komponują się różne, sukcesywnie poznawane 

elementy. Należy podkreślić, że dotykowe poznawanie przedmiotu (od szczegółu do ogółu) 

jest procesem trudnym i dającym wiele niejasnych informacji. Jest to także skomplikowana 

praca intelektualno–fizyczna, mająca na celu kształtowanie wyobraźni i tworzenie pojęć 

(Paplińska, 2004). W poznaniu dotykowym następuje przetransponowanie wrażeń 

dotykowych i wrażeń, pochodzących z innych zmysłów, na wyobrażenia jednego 

z elementów otaczającej rzeczywistości. To także kojarzenie z nabytymi już doświadczeniami 

i pojęciami.  

Poważnym problemem w poznawaniu rzeczywistości przez osoby niewidome jest 

eksploracja bardzo dużych i bardzo małych obiektów. Wielkość eksplorowanego dotykowo 

przedmiotu ma ogromne znaczenie. Obiekty bardzo duże, których rozmiar  znacznie 

przekracza zasięg ramion, stwarzają trudność w ich poznaniu i identyfikowaniu. Problemem 

może być nie tylko odnalezienie wszystkich istotnych, charakterystycznych elementów 

obiektu, ale także ich integracja w jedną całość, identyfikowaną przez osobę niewidomą jako 

ten, a nie inny obiekt.  

Rozpoznawanie dotykowe bardzo małych elementów (np. oglądanych za pomocą 

lupy, czy mikroskopu), których wielkość znajduje się poniżej progu wrażliwości dotykowej, 

często jest niemożliwe. Zjawiska fizyczne, odbierane  jedynie wzrokiem (np. tęcza na niebie), 

nigdy nie będą dostępne percepcyjnie dla osób niewidomych.  

Rozumienie pojęć  

Przestrzeń jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. W niej 

umieszczamy siebie, inne osoby i przedmioty, w niej się poruszamy. Nasze wyobrażenie 

przestrzeni zależy od umiejętności równoczesnego lokalizowania przedmiotów znajdujących 

się w niej, z zachowaniem istniejących między nimi stosunków. W ten sposób rozwijamy 

w sobie strukturę przestrzeni, w której umieszczamy każdy z tych przedmiotów 

w odpowiedniej odległości od siebie samego i względem pozostałych przedmiotów. 

Z trudnościami w poznawaniu przedmiotów i zjawisk przez osoby niewidome, 

związane są problemy w rozumieniu pojęć, zwłaszcza przestrzennych. Początkowo dla 
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niewidomych dzieci przestrzeń jest postrzegana jako kolejno następujące po sobie zdarzenia. 

Dziecko, przemieszczając się, napotyka najpierw obiekt A, potem obiekt B, później C, itd. 

Napotykane przedmioty pozostają w umyśle dziecka niewidomego w relacji czasowej, a nie 

przestrzennej względem niego i innych obiektów. Wynikają z tego problemy w rozumieniu 

pojęć, odnoszących się do relacji czasowo–przestrzennych. Dodatkowo, w związku 

z opóźnionym przemieszczaniem się i rozwojem słownika, dzieci niewidome później, 

w porównaniu z dziećmi widzącymi, rozumieją i używają określeń, odzwierciedlających 

stosunki przestrzenne. Przejawia się to w późniejszym niż u dzieci widzących używaniem 

takich przyimków, jak: pod, od, przed i nad, między, za, przez, itp. Znajomość bierna 

i czynna większości z nich jest opóźniona średnio o 2 lata.   

U osób niewidomych występują trudności w rozumieniu pojęć opisujących 

właściwości przedmiotów, które uchwytne są jedynie wzrokowo lub odwołują się do pamięci 

wzrokowej. Choć ludzie niewidomi posługują się tymi pojęciami, to w ich rozumieniu nie 

oznaczają tego samego, co u osób widzących. Takimi pojęciami są: błyszczący, 

przezroczysty, tęcza oraz kolory. W umysłach osób niewidomych tworzą się bowiem 

tzw. wyobrażenia surogatowe (wyobrażenia zastępcze). Są to substytuty psychiczne tych 

treści poglądowych, które ludziom niewidomym w  zupełności lub częściowo są niedostępne, 

a odgrywają ważną rolę w kształtowaniu ich świata, wyobrażeń i pojęć (Sękowska, 1998). 

Problem ten nie dotyczy osób ociemniałych, które pamiętają, że kiedyś widziały, ponieważ 

w przypadku omawiania konkretnych zjawisk można odwołać się do ich pamięci wzrokowej.  

Pod względem treści można wyróżnić 2 rodzaje wyobrażeń zastępczych: dotyczące 

stosunków przestrzennych, których człowiek niewidomy nie może w sposób adekwatny ująć 

albo ujmuje z wielkim trudem, oraz dotyczące światła i barwy, których osoba niewidoma nie 

może poznać w sposób adekwatny do rzeczywistości.  

Sfera emocjonalna  

Najczęstsze problemy w sferze emocjonalnej dotyczą akceptacji niepełnosprawności. 

 Problem ten częściej dotyka osób ociemniałych, które straciły wzrok nagle i nie potrafią 

wyobrazić sobie życia i funkcjonowania w nowej sytuacji. Trudności mogą pojawiać się 

również w zaakceptowaniu mniejszych możliwości i większych ograniczeń, w porównaniu 

z osobami widzącymi, np.: w wykonywaniu pewnych zawodów i czynności. Z obiektywnych 

ograniczeń wynika często bierna postawa osób z uszkodzeniem wzroku oraz brak motywacji 

do podjęcia jakichkolwiek wysiłków, zmierzających do przezwyciężenia trudności, np.: 
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w zdobyciu wykształcenia na miarę swoich potrzeb i możliwości oraz podjęcia 

satysfakcjonującej pracy.  

Odrębnym zagadnieniem jest wstydzenie się niepełnosprawności. Problem ten dotyczy 

głównie młodzieży, ale niekiedy także osób dorosłych. Brak akceptacji własnej 

niepełnosprawności i wstyd prowadzą do tego, że osoba nie wykorzystuje efektywnie 

pomocy, ułatwiających jej bezpieczne i sprawne funkcjonowanie, np. poruszanie się z białą 

laską, posługiwanie się pomocami optycznymi.  

Brak lub poważne osłabienie wzroku ogranicza możliwość inicjowania kontaktów 

interpersonalnych, jednak to, w jaki sposób człowiek niewidomy radzi sobie w takich 

sytuacjach, przede wszystkim zależy od indywidualnych cech osobowości i wypracowanych 

sposobów działania.  

Funkcjonowanie społeczne  

Dla pełnego funkcjonowania społecznego istotne jest wykorzystanie kompensacji 

poprzez wypracowanie efektywnego posługiwania się dobrze funkcjonującymi zmysłami. 

Dzięki kompensacji osoba niewidoma może zwiększyć swoje umiejętności poznawcze oraz 

samodzielność, potrzebną do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Trzeba jednak 

pamiętać, że  funkcjonowanie osoby z uszkodzeniem wzroku zależy od wielu czynników. Są 

wśród nich:  

– czas utraty wzroku,  

– stopień utraty wzroku,  

– rodzaj schorzenia i wynikające z niego następstwa,  

– schorzenie stałe albo postępująca utrata widzenia,  

– czas rozpoczęcia rehabilitacji,  

– czynniki wewnętrzne (osobowościowe),  

– doświadczenie życiowe,  

– wsparcie rodziny i najbliższych.  

Wykonywanie czynności dnia codziennego  

Umiejętność wykonywania czynności dnia codziennego pozwala osobie niewidomej 

na samodzielną aktywność związaną z samoobsługą, toaletą, etykietowaniem otoczenia, 

komunikacją, itp.  Brak lub poważne osłabienie wzroku uniemożliwia bądź znacznie utrudnia 

proces uczenia się przez naśladownictwo. Stąd takie czynności, jak: mycie zębów, 
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samodzielne ubieranie się,  nalewanie płynów, mogą sprawić niewidomemu dziecku wiele 

trudności, ponieważ wymagają opanowania przez nie szeregu umiejętności wstępnych, typu: 

posługiwanie się obiema rękami i koordynacja ruchowa, znajomość i rozumienie pojęć. 

W nieco innej sytuacji są osoby ociemniałe, które przed utratą wzroku miały już jakieś 

doświadczenia w zakresie wykonywania określonych czynności życia codziennego. U osób, 

które straciły wzrok w późniejszym czasie, duże znaczenie odgrywa pamięć kinestetyczna. 

Konieczna jest jednak nauka i odpowiedni  dobór alternatywnych sposobów wykonywania 

określonych czynności.  

W ramach zajęć z rehabilitacji podstawowej osoby z uszkodzeniem wzroku otrzymują 

wsparcie w postaci profesjonalnego treningu. Celem tego typu zajęć jest dostarczenie osobom 

z uszkodzeniem narządu wzroku sposobów, dzięki którym mogłyby one wykazać się same 

przed sobą umiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.  

Niewątpliwą zaletą jest to, że postępy ucznia są niemal od razu widoczne zarówno dla niego, 

jak i dla instruktora.  W zakres programu nauczania wchodzą: brajl, pisanie odręczne, pisanie 

na maszynie, posługiwanie się magnetofonem, prowadzenie gospodarstwa domowego, 

czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, wykorzystanie czasu wolnego, techniki 

adaptacyjne w kuchni, posługiwanie się urządzeniami mechanicznymi gospodarstwa 

domowego oraz orientacja przestrzenna i poruszanie się w znanym otoczeniu (Ponchilla, 

1983).  

Dostęp do informacji 

Nowe technologie, stosowane w elektronicznym sprzęcie dla ludzi niewidomych, 

sprawiają, że brak wzroku nie jest przeszkodą w komunikacji z osobami widzącymi i dostępie 

do tekstów czarnodrukowych. Pomoce elektroniczne, oparte na kompensacyjnej roli 

zmysłów, umożliwiły samodzielny i  niezależny dostęp do słowa pisanego. Nowoczesna 

elektronika stworzyła technologie, umożliwiające powstanie i rozwój urządzeń, ułatwiających 

osobom niewidomym czytanie i pisanie przy wykorzystaniu pisma Braille’a. Wśród nich są: 

drukarki, monitory i notatniki brajlowskie. Powstają coraz doskonalsze urządzenia, 

ułatwiające dostęp nie tylko do tekstu, ale także grafiki dotykowej dla osób pozbawionych 

wzroku. Wśród najpopularniejszych, używanych przez ludzi z dysfunkcją wzroku, znajdują 

się urządzenia mówiące. Mowa syntetyczna wraz ze specjalnymi programami odczytu ekranu 

ułatwiła i przyspieszyła sposób pozyskiwania informacji przez niewidomych 

i słabowidzących. Dzięki tym rozwiązaniom mogą oni sprawnie posługiwać się komputerem, 
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samodzielnie czytać dowolne teksty oraz korzystać z Internetu, a za pośrednictwem poczty 

elektronicznej korespondować z innymi ludźmi. 

Umiejętność dobrej orientacji w przestrzeni i lokomocji, aktywność w poznawaniu 

rzeczywistości, opanowanie czynności samoobsługowych oraz posługiwanie się pismem 

Braille’a są elementarnymi składnikami, pozwalającymi uzyskać osobie niewidomej 

niezależność. Utrzymanie równowagi pomiędzy zależnością a niezależnością od innych ludzi, 

jest warunkiem dobrego przystosowania psychicznego, społecznego i zawodowego osoby 

niepełnosprawnej.  

Bibliografia:    

Kwapiszowie J. i J., Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, WSiP, 

Warszawa 1990. 

Majewski T., Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja, w:  Jakubowski S. (red.), Poradnik Dydaktyczny 

dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum 

z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, MEN, Warszawa 2001. 

Mizera L, Paplińska M., Walkiewicz–Krutak M., i inni, Pakiet edukacyjny projektu GALERIA PRZEZ 

DOTYK, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2007. 

Paplińska M., Rozwój percepcji i poznania dotykowego u niewidomych dzieci, w:  Walczak G. (red.), 

Wspomaganie rozwoju małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem, APS, Warszawa 2004, CD. 

Ponchilla P. E., Rehabilitacja podstawowa -  Nowe możliwości zawodowe, źródło:  Dialogue: The Magazine for 

the Visually Impaired,  Fall, tłumaczenie Sowiński P., 1983. 

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998. 

Yeadon A., Najważniejsze zrozumieć, w: Adamowicz–Hummel A., Guzowska H. (red), Poradnik pracodawcy 

osób niewidomych i słabo widzących, Fundacja AWARE Europe, Warszawa 2000. 

 

 



22 

 

Antonina Adamowicz–Hummel, APS 

POTRZEBY OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASPOKAJANIA  

Potrzeby osób słabowidzących w stopniu średnim i niskim (niedowidzących) zostały 

dostrzeżone i uwzględnione w systemowych rozwiązaniach edukacyjnych i rehabilitacyjnych 

kilkadziesiąt lat temu. Osoby w wysokim stopniu słabowidzące, nazywane też osobami 

z „użytecznymi resztkami wzroku”, zachęcane były, zgodnie z obowiązującą do lat 60. 

filozofią, do oszczędzania wzroku. Dopiero opublikowanie w USA wyników badań Natalie 

Barragi (Barraga, 1964) i wkrótce potem replik tych badań spowodowało zmianę podejścia: 

dowiedziono, że systematyczne ćwiczenie osłabionego wzroku może doprowadzić do 

sprawniejszego posługiwania się nim w sytuacjach życia codziennego, w nauce i w pracy, 

i efektywniejszego łączenia technik wzrokowych z pozawzrokowymi.  

Termin „low vision” (słabowzroczność, słabowidzący) pojawił się w latach 70. dla 

określenia ludzi, którzy nie są ani całkowicie niewidomi, ani prawidłowo widzący. 

Niezależnie od obowiązujących klasyfikacji stopni niepełnosprawności, dla celów 

rehabilitacyjnych przyjmuje się następującą funkcjonalną definicję osoby słabowidzącej: jest 

to osoba, która, pomimo okularów korekcyjnych, ma trudności z wykonywaniem czynności 

wzrokowych, ale która może poprawić swoją zdolność wykonywania tych czynności poprzez 

wykorzystanie wzrokowych metod kompensacyjnych, pomocy ułatwiających widzenie 

i innych pomocy rehabilitacyjnych oraz poprzez dostosowanie środowiska fizycznego (Corn, 

Koenig, 1996).  

Najważniejsze czynniki różnicujące potrzeby rehabilitacyjne w obrębie populacji 

słabowidzących to wiek, czas wystąpienia osłabienia wzroku (wrodzone czy nabyte), 

rokowanie medyczne, stopień widzenia, umiejętność wykorzystywania posiadanych 

możliwości wzrokowych i motywacja do jej rozwijania oraz obecność lub brak dodatkowych 

niesprawności.  Rehabilitacja dotyczyć może każdej dziedziny życia osoby słabowidzącej. 

W przypadku dzieci niemożność wzrokowego opanowania materiału szkolnego nie oznacza, 

że potencjał wzrokowy nie może być wykorzystywany w innych dziedzinach życia.  

Sferami najbardziej narażonymi na zakłócenia z powodu zaburzeń widzenia są: 

orientacja i poruszanie się w przestrzeni, samoobsługa, czynności życia codziennego, 
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porozumiewanie się z otoczeniem (przede wszystkim czytanie i pisanie), czynności związane 

z nauką, pracą i rekreacją (Bateman, 1981). 

Świadczenia rehabilitacyjne specyficzne dla ludzi słabowidzących, tj. związane 

z widzeniem, obejmują świadczenia medyczne (łącznie z dobraniem pomocy optycznych), 

informowanie na temat schorzenia i jego następstw funkcjonalnych, stymulowanie widzenia 

(przede wszystkim u osób uznawanych od urodzenia za niewidome, a mających jakieś 

możliwości widzenia), ćwiczenia w zakresie wykorzystywania wskazówek wzrokowych 

w otoczeniu i dostosowywanie otoczenia do swoich potrzeb, ćwiczenia sprawności 

wzrokowych bez pomocy optycznych, ćwiczenia z pomocami optycznymi (lupy, lunety) i nie 

optycznymi (tj. innymi pomocami ułatwiającymi widzenie, np. lampy, filtry regulujące 

dopływ światła, regulowane pulpity do czytania, itp.) oraz z pomocami elektronicznymi 

(powiększalniki telewizyjne, lupy elektroniczne, sprzęt komputerowy i odpowiednie 

oprogramowanie). Pomijam tu potrzeby i metody rehabilitacyjne wspólne dla słabowidzących 

i niewidomych, np.: te, które związane są z wykorzystywaniem innych zmysłów, i całą sferę 

rehabilitacji psychicznej i społecznej (Adamowicz–Hummel, 2001a).  

Założenia teoretyczne rehabilitacji osób słabowidzących  

Od 40 lat nauka i praktyka dostarczają dowodów na to, że używanie przez ludzi 

słabowidzących wzroku nie powoduje jego zużywania, ale wręcz sprzyja rozwojowi 

umiejętności patrzenia i dostrzegania obiektów w otoczeniu. Nie oznacza to, że następuje 

obiektywne polepszenie wzroku – zwiększenie ostrości lub rozszerzenie pola widzenia. 

Parametry te zazwyczaj albo pozostają takie same, albo ulegają nawet dalszemu ograniczeniu, 

np.: w związku z postępującym procesem chorobowym. Zwiększa się natomiast stopień 

wykorzystania informacji, napływających drogą wzrokową.  

Umiejętność widzenia nie jest nam dana – uczymy się jej przez całe życie, ale za 

najważniejszy okres jej kształtowania przyjmuje się pierwsze 6–7 lat życia. Warunkami 

prawidłowego rozwoju widzenia są: prawidłowo zbudowany i funkcjonujący układ 

wzrokowy, odpowiednie światło i obecność bodźców wzrokowych lub obiektów obserwacji.  

Rozwój widzenia u osób słabowidzących przebiega w podobny sposób, jak u osób 

widzących. Różnice dotyczą przede wszystkim tempa i poziomu opanowania sprawności 

wzrokowych, właściwych kolejnym etapom rozwojowym. Jeśli zaburzenia w układzie 

wzrokowym wystąpiły przed szóstym rokiem życia, człowiek słabowidzący może nauczyć się 

patrzeć i korzystać z informacji, napływających drogą wzrokową, mimo swoich ograniczeń. 
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Można mu pomóc w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju widzenia w drodze intensywnych 

ćwiczeń. Mówimy tu o stymulowaniu do patrzenia (otwieranie oczu, zwracanie głowy lub 

ciała w kierunku obiektu), stymulowaniu widzenia (używanie jaskrawych i poruszających się 

obiektów), rozwijaniu podstawowych sprawności wzrokowych, związanych 

z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (takich jak fiksacja, czyli umiejętność utrzymania 

spojrzenia na obiekcie, czy śledzenie, czyli umiejętność prowadzenia wzrokiem 

poruszającego się obiektu), rozwijaniu pojęć i pamięci wzrokowej oraz wyższych sprawności 

wzrokowych (takich jak dopełnianie, czyli spostrzeganie całego obiektu na podstawie 

widocznej jego części, czy umiejętność wzrokowego wyodrębniania obiektu z tła). Osoba 

słabowidząca uczy się nadawać znaczenie temu, co widzi, i wykorzystywać na co dzień 

informacje uzyskiwane drogą wzrokową. Punktem wyjścia dla usprawniania widzenia jest 

poziom rozwoju widzenia, niezależnie od wieku kalendarzowego (Barraga, 1997).  W pracy 

z tą grupą osób staramy się wykształcić nawyki, związane z korzystaniem ze wzroku.  

Inaczej przebiega praca z osobą ze słabowzrocznością nabytą, u której widzenie 

rozwinęło się prawidłowo, wykształciły się pojęcia i pamięć wzrokowa oraz odpowiednie 

sprawności wzrokowe.  Tutaj nawyki, związane z korzystaniem ze wzroku przez wiele lat, 

czasem wręcz utrudniają proces rehabilitacji – tak jest np.: w przypadku starszych osób 

z ubytkiem w centralnym polu widzenia, które mają kłopoty z nauczeniem się patrzenia poza 

plamkowego, czyli kierowania wzroku nie na to, co chcą akurat zobaczyć, lecz obok.   

Ocena i ćwiczenie widzenia u dzieci  

Jaki stopień widzenia kwalifikuje dziecko do „ćwiczeń z widzenia”? Każdy, jeśli 

wzrok stanowi istotną przyczynę trudności w codziennym życiu. Podejmowano już skuteczne 

próby stymulowania widzenia u dzieci uznanych i uznających siebie za całkowicie 

niewidome, a także u dzieci z niesprawnościami sprzężonymi, gdzie wyzwolenie reakcji 

wzrokowych wymaga czasem specjalnych oddziaływań, wykraczających poza sferę zmysłu 

wzroku.  

Kto może i powinien prowadzić takie ćwiczenia? Specjalnie przygotowani terapeuci 

widzenia, zwani także rehabilitantami wzroku, a pod ich kierunkiem rodzice, nauczyciele, 

wychowawcy lub inne osoby z najbliższego otoczenia dziecka. Niezastąpieni są rodzice, 

szczególnie w pracy z małymi dziećmi, pozostającymi w domu, ponieważ nawet najlepszy 

specjalista nie zna dziecka lepiej niż oni.  
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Kiedy można rozpocząć z dzieckiem ćwiczenie wzroku?  Im wcześniej, tym lepiej.  

Podstawowym warunkiem jest brak przeciwwskazań okulistycznych – takim 

przeciwwskazaniem może być np.: stan zapalny w obrębie układu wzrokowego. Przed 

podjęciem zajęć należy zebrać możliwie najwięcej informacji o dziecku  – medyczno–

okulistycznych, psychologicznych, pedagogicznych.  Diagnoza okulistyczna powinna być 

uzupełniona – często jest niestety po prostu zastępowana – przez diagnozę funkcjonalną. 

Diagnoza funkcjonalna polega na zbieraniu informacji o  wzrokowym funkcjonowaniu 

dziecka w jego naturalnym otoczeniu – w domu, przedszkolu, szkole, na podwórku.  Celem 

oceny funkcjonalnej jest określenie stopnia i sposobu wykorzystywania osłabionego wzroku 

i zakresu samodzielności dziecka, określenie tych sfer, w których dziecko sobie radzi, i tych, 

w których napotyka trudności.  Podczas oceny funkcjonalnej terapeuta bada wpływ takich 

czynników zewnętrznych, jak: oświetlenie, kontrast, barwy, porządek przestrzenny, itp. na 

sprawność wzrokową dziecka.  

Informacje o wzrokowych zachowaniach dziecka w jego naturalnym otoczeniu 

umożliwiają terapeucie określenie poziomu rozwoju widzenia, na jakim dziecko to aktualnie 

się znajduje. Poziom ten tylko pośrednio zależy od rodzaju i stopnia uszkodzenia układu 

wzrokowego. Przede wszystkim zależy on od intensywności i prawidłowości dotychczasowej 

stymulacji wzrokowej, czyli od stwarzania okazji do patrzenia, od stopnia ogólnego rozwoju 

dziecka, od ‘widzialności’ fizycznego otoczenia, motywacji i wielu innych czynników natury 

fizycznej i psychicznej.  Wyniki oceny stanowią punkt wyjścia do opracowania 

indywidualnego programu usprawniania wzroku – w myśl założenia, że widzenie nie jest 

umiejętnością wrodzoną lecz czymś, czego można się nauczyć w procesie odpowiednio 

zaprogramowanych ćwiczeń (Adamowicz–Hummel, 1988).  

Bywa, że wzrok nie jest ani najskuteczniejszym, ani preferowanym zmysłem przy 

wykonywaniu pewnych czynności. Może wręcz utrudniać ich wykonanie lub powodować 

napięcia emocjonalne. Należy wówczas dokonać wyboru między rozwijaniem umiejętności 

posługiwania się wzrokiem w danej sytuacji, zrezygnowaniem ze wzroku jako 

nieskutecznego medium i łączeniem wykorzystywania wzroku z innymi zmysłami.  Należy 

też zachować ostrożność w zakresie prognozowania postępów, aby nie podtrzymywać lub nie 

rozbudzać – szczególnie u rodziców dziecka – fałszywych nadziei.  
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Stan świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz osób słabowidzących w Polsce  

W roku 2005 w polskich szkołach dla dzieci z uszkodzeniem wzroku uczyło się 1016 

dzieci (http://www.pzn.org.pl/, 12.02.2008), ale statystyki nie podają, jaki procent tej grupy 

stanowią dzieci słabowidzące. Prawie trzykrotnie więcej dzieci z uszkodzeniem wzroku 

uczęszczało w tym czasie do szkół ogólnodostępnych (http://www.pzn.org.pl, 

12.02.2008). Tutaj także nie jest znany procent dzieci słabowidzących, ale można 

przypuszczać, że jest nieco większy niż w grupie dzieci, uczęszczających do szkół 

specjalnych, ponieważ powszechnie uważa się, że dzieci, mogące korzystać ze wzroku, lepiej 

sobie poradzą w szkole zwykłej niż dzieci niewidome. Badania pokazują jednak, że sytuacja 

uczniów z uszkodzeniem wzroku uczących się w szkołach zwykłych w Polsce nie jest 

korzystna z powodu niedostatecznego profesjonalnego wsparcia lub jego braku (Palak, 1994; 

Witczak, 2003).  

W szkołach dla słabowidzących nauka prowadzona jest metodą wzrokową, 

z zastosowaniem określonych ułatwień. Natomiast dzieci słabowidzące w szkołach dla 

niewidomych, dopiero od kilkunastu lat mają możliwość korzystania z technik wzrokowych. 

Często brak czasu i odpowiednich pomocy oraz trudności organizacyjne i inne przyczyny 

sprawiają, że szansa ta nie jest realizowana.  

Zajęcia z usprawniania i rehabilitacją wzroku prowadzone są w rozmaitych 

placówkach, świadczących usługi dla osób z uszkodzeniem wzroku. W ośrodkach szkolno–

wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących powstały pracownie usprawniania 

widzenia. Terapeuci widzenia prowadzą w tych ośrodkach indywidualne zajęcia 

usprawniające. Podobne pracownie funkcjonują m.in. w Zespole Ośrodków dla Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niesprawnościami w Warszawie, w poradni 

Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu, w Wojewódzkiej Poradni 

Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Gdańsku czy w Ośrodku Wychowawczo–Rewalidacyjnym 

PZN w Częstochowie.  Przy Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie koło 

Szczecina działa oddział rehabilitacji ciągłej dla dzieci słabowidzących. Od 1989 roku działa 

w Warszawie Poradnia Rehabilitacji Wzroku Słabowidzących zorganizowana przy Polskim 

Związku Niewidomych. Zajęcia z usprawniania widzenia prowadzone są także na turnusach 

rehabilitacyjnych dla dzieci  i dorosłych.  

Przetłumaczono, w razie potrzeb zaadaptowano i wydano lub udostępniono do użytku 

wewnętrznego, programy rehabilitacyjne i inne materiały do pracy ze słabowidzącymi, m.in. 

obszerny amerykański „Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem” 
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(Barraga, Morris 1997), przeznaczony do pracy z osobami w wieku rozwojowym powyżej 3 

lat, przede wszystkim z dziećmi, inny amerykański program „Poza zasięgiem ręki: 

Rozwijanie widzenia do dali” (Smith, O’Donnel, 1994) – przeznaczony do pracy z dziećmi 

w wieku szkolnym, czy szwedzki podręcznik „Usprawnianie wzroku u słabowidzących” 

(Barraga, 1964), przeznaczony do ćwiczenia czytania ze starszymi dziećmi i z dorosłymi. 

Małe dzieci korzystają m.in. z programu rozwijania umiejętności widzenia „Lilli i Gogo” 

(Walkiewicz, 2000). W przygotowaniu do wydania jest obszerny amerykański program 

usprawniania dzieci w wieku 0–6 lat z niesprawnościami sensorycznymi i z dodatkowymi 

zaburzeniami pod nazwą INSITE, zawierający obszerny rozdział pt. „Wzrok”. Służąca do 

oceny widzenia, część diagnostyczna „Skali Rozwojowej Programu” jest już dostępna 

w druku (Skala Rozwojowa Programu INSITE, 2004). 

Jeśli chodzi o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, zwiększyły się znacznie 

możliwości zamawiania i sprowadzania szkieł okularowych i pomocy optycznych 

z zagranicy.  Barierą jest przede wszystkim brak informacji, a jeśli ta bariera zostanie 

pokonana, pojawia się bariera cenowa, która sprawia, że wiele pomocy staje się 

niedostępnych dla ucznia z wielodzietnej rodziny czy dla rencisty lub emeryta. Częściowym 

rozwiązaniem jest system dofinansowywania lub refundowania kosztów pomocy dobranych 

w poradni rehabilitacyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie. Książki powiększonym drukiem czy zeszyty z pogrubionymi liniami można 

uzyskać poprzez Polski Związek Niewidomych i jego terenowe agendy.  

Jeśli chodzi o kadrę, Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie kształci 

terapeutów widzenia od 1987 roku – początkowo na specjalistycznych studiach 

podyplomowych, a obecnie także na studiach dziennych w ramach specjalizacji Rehabilitacja 

Wzroku Słabowidzących. Zagadnienia rehabilitacji wzroku poruszane są na tyflologicznych 

studiach podyplomowych, głównie w APS, a także na kursach i warsztatach dla pedagogów 

i psychologów ze szkół masowych i poradni psychologiczno–pedagogicznych.  

Wciąż zbyt mała jest wiedza lekarzy okulistów na temat problemów osób 

słabowidzących i niewielkie zainteresowanie pracą z tymi osobami. W niektórych szkołach 

dla niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzież nie ma stałej opieki okulistycznej.  

Nadzieję budzi fakt, że w ciągu ostatnich 25 lat udało się rozbudzić w społeczeństwie 

i wśród samych słabowidzących świadomość możliwości i potrzeb tej grupy osób 

niepełnosprawnych, aczkolwiek do zaspokojenie tych potrzeb droga jest jeszcze daleka.  
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UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE 

Mirosława Błaziak, Aldona Kałkus 

OSW dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie   

ADAPTACJA KLASY POD KĄTEM POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA 

Z DYSFUNKCJĄ WZROKU  

Zwolennicy integracji podkreślają, że daje ona możliwość rozwoju dziecka 

w naturalnym środowisku, bez izolacji od rodziny, przygotowuje do życia w społeczeństwie, 

a pełnosprawnym rówieśnikom pozwala na kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji osób 

niepełnosprawnych. Z tego powodu coraz więcej dzieci słabowidzących lub niewidomych 

uczy się w szkołach ogólnodostępnych.  

Właściwe zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb ucznia słabowidzącego lub 

niewidomego, uczęszczającego do klasy integracyjnej, wymaga specjalistycznego wsparcia. 

Pracujący w klasie integracyjnej nauczyciel powinien znać metody pracy z uczniami 

z dysfunkcją wzroku i tak planować zajęcia dla uczniów pełno- i niepełnosprawnych, by 

realizowane treści były takie same, natomiast metody dostosowane do możliwości uczniów 

słabowidzących i niewidomych. Nie może mieć miejsca sytuacja, by z powodu 

niepełnosprawności ucznia omijane były pewne zagadnienia czy ćwiczenia. Korzystając 

z metod tyflopedagogiki, należy tak dobierać pomoce i metody, by umożliwić uczniowi 

poznanie całego, przewidzianego programem materiału.  

Adaptacja klasy/szkoły pod kątem potrzeb ucznia niewidomego czy słabowidzącego 

jest procesem, który powinien rozpocząć się jeszcze przed przybyciem ucznia do szkoły 

i musi być stale modyfikowany.  
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Adaptacja miejsca pracy dla ucznia słabowidzącego 

Przystępując do realnych modyfikacji szkolnego środowiska fizycznego, 

uwzględniających potrzeby ucznia słabowidzącego, powinniśmy rozpocząć działania od 

prostych technicznie zmian w zakresie: odpowiedniego oświetlenia, kontrastu 

kolorystycznego, wielkości wykorzystywanych pomocy dydaktycznych. 

Bardzo ważnym aspektem w przystosowaniu miejsca pracy dla ucznia słabowidzącego 

jest wybór oświetlenia. Światło słoneczne jest najbardziej naturalnym rodzajem oświetlenia, 

a najkorzystniejszym oświetleniem sztucznym jest światło mieszane: jarzeniowe do ogólnego 

oświetlenia klasy, korytarza czy innego pomieszczenia szkolnego, a dodatkowo światło 

żarowe do pracy z bliska.  

Dodatkowa lampa powinna być zaopatrzona w ruchome ramię, a obudowa żarówki 

osłaniać ją całą, by żarówka nie wystawała poza obudowę. Lampkę ustawiamy po przeciwnej 

stronie w stosunku do ręki pracującej dziecka; do czytania źródło światła powinno być 

umieszczone po tej stronie, po której uczeń ma lepsze oko.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zjawisko olśnień rażącym światłem, 

najczęściej spowodowane odbiciem promieni od błyszczących blatów ławek, parkietu, luster, 

szyb w meblach lub oknach. By tego uniknąć, powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu 

w klasie możliwości zasłaniania okien. Pamiętać również należy o potrzebach ucznia 

słabowidzącego ze światłowstrętem. Ławkę dla takiego ucznia ustawiamy tyłem i z dala od 

okna. 

Istotnym elementem adaptacji otoczenia pod kątem potrzeb ucznia słabowidzącego 

jest wykorzystanie dużego kontrastu. Na terenie szkoły należałoby wprowadzić oznaczenie 

pierwszego i ostatniego stopnia schodów jaskrawą farbą lub taśmą odblaskową, kontrastującą 

z kolorem posadzki. Krawędzie drzwi, szafek, parapety, włączniki światła też oznaczamy 

jaskrawym kolorem. Listwy przypodłogowe oraz framugi drzwi pomalujmy kolorem 

kontrastującym z podłogą i ścianami. Duże powierzchnie malujemy matowymi farbami o 

mocnych, czystych kolorach. Zadbajmy o to, by tablica była duża, czarna lub ciemnozielona, 

matowa, gładka i dobrze oświetlona, a kreda miękka – biała albo żółta. Blaty powinny mieć 

matowe powierzchnie lub matowe podkładki, najlepiej jednobarwne. Również jednobarwna, 

bez wzorów, powinna być wykładzina dywanowa, która stanowi niezbędny element 

wyposażenia sali lekcyjnej, zwłaszcza w klasach nauczania zintegrowanego.   

Warto pamiętać o umieszczaniu napisów na odpowiedniej wysokości, najlepiej na 

poziomie oczu. Litery powinny być duże, drukowane, na matowym, kontrastowym tle. 
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Pamiętajmy o kontrastowym zestawianiu pomocy – wpłynie to na poprawę widoczności. 

Pomoce kilkuelementowe, drobne starajmy się umieszczać w pojemnikach, najlepiej 

zamykanych. Dobrym pomysłem może być również wykończenie kilku ławek (niekoniecznie 

tylko dla ucznia niewidomego lub słabowidzącego) specjalną listwą, przymocowaną dookoła 

całego blatu, by tworzyła nieco podwyższony brzeg. Zapobiegnie to zsuwaniu się z blatu 

stolika przypadkowo potrąconych rzeczy, a uczniowi zaoszczędzi kłopotu. Przy ewentualnym 

zakupie nowego sprzętu, postarajmy się zaopatrzyć salę lekcyjną w ławki z ruchomym 

blatem. Dają one możliwość ustawienia blatu pod różnym kątem. Dzięki temu uczeń 

słabowidzący może regulować odległość np.: do czytanego tekstu, tak, by zachować 

prawidłową postawę ciała.  

Ucznia wyposażonego w pomoce optyczne należy zachęcać do korzystania z nich 

również na zajęciach lekcyjnych. W przypadku, gdy na podstawie wywiadu z rodzicami 

okazuje się, że ich dziecko nie korzystało z porad instruktora widzenia, należałoby 

zainicjować ten kontakt, głównie w celu dobrania odpowiedniej pomocy optycznej oraz 

dokonania funkcjonalnej oceny widzenia i ewentualnego uczestnictwa w zajęciach 

z rehabilitacji wzroku. Uczniowi ze szkoły masowej przysługują dodatkowe 2 godziny na 

zajęcia specjalistyczne typu: usprawnianie widzenia, orientacja przestrzenna, nauka pisma 

punktowego. Mogą je prowadzić specjaliści z ośrodków specjalnych dla uczniów 

słabowidzących i niewidomych lub pracownicy z okręgów PZN. Skierowanie na dodatkowe 

zajęcia wydaje poradnia psychologiczno–pedagogiczna.  

Do pracy z bliskich odległości niezwykle pomocna uczniowi słabowidzącemu będzie 

lupa – pomoc, dająca powiększenie od kilku do kilkunastu razy oraz powiększalnik TV, 

dający możliwość powiększenia obrazu nawet do 64 razy. Uczniom słabowidzącym może 

służyć do długotrwałej pracy wzrokowej, ponieważ powoduje – dzięki dużemu polu widzenia 

i wygodnej pozycji – mniejsze zmęczenie. Powiększalnik może być używany do czytania, 

pisania, rysowania, kolorowania, oglądania zdjęć, map i rysunków.    

Ponadto uczeń słabowidzący może potrzebować pomocy optycznych do obserwacji 

z daleka w pomieszczeniu (np.: tablicy, ekranu TV, sceny w teatrze) i do spostrzegania 

obiektów w terenie (nazwy i numery domów, numery autobusów). Przydatne wtedy będą 

lunety lub lornetki, trzymane w ręku lub zamontowane w oprawie okularowej.  
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Adaptacja miejsca pracy dla ucznia niewidomego 

W pierwszych dniach roku szkolnego dobrze jest przeprowadzić dla wszystkich 

uczniów lekcję orientacji. Dzięki temu uczeń niewidomy będzie umiał zlokalizować i dojść 

np.: do WC, jadalni, świetlicy, szatni, sekretariatu. Także dzięki temu dziecko poczuje się 

w nowym otoczeniu bezpiecznie i niezależnie. Nauczyciel nie powinien zabraniać 

niewidomemu uczniowi samodzielnego poruszania się po szkole. Należy pomóc dziecku 

w poznaniu układu klasy, ustawienia mebli, umiejscowienia stanowisk pracy ulubionych 

kolegów, biurka nauczyciela, itp.  

Dla ucznia niewidomego ważne są oznaczenia dotykowe. Najlepsze są symbole 

wypukłe naklejone na szafki, półki z określonymi pomocami, kartami pracy, przyborami. 

Można je oznaczyć podpisami brajlowskimi. Oznaczenia i podpisy powinny być tak 

umieszczone, żeby dziecko mogło do nich swobodnie sięgnąć.  

W klasie stoliki i krzesła ustawmy w taki sposób, by powstała wyraźnie określona 

ścieżka komunikacyjna. Będzie to z korzyścią zarówno dla uczniów słabowidzących lub 

niewidomych, jak i dla uczniów pełnosprawnych. Ważne jest, by nauczyciel zwracał uwagę 

uczniów na potrzebę zachowania ładu w sali lekcyjnej, na dostawianie krzesełek do stolika, 

wieszanie plecaków lub umieszczanie ich w odpowiednich miejscach, a o ewentualnych 

zmianach w urządzeniu klasy informował ucznia z dysfunkcją wzroku. Dobrze jest przyjąć 

zasadę, by drzwi do klasy pozostawiać albo zamknięte, albo całkowicie otwarte. Dla 

bezpieczeństwa ucznia niewidomego ostrzeżenie o zbliżających się schodach wykonujemy 

z paska o wyczuwalnej fakturze.  

Prowadzący zajęcia powinien słownie objaśniać wszystko to, co robi, by uczeń 

w pełni mógł uczestniczyć w lekcji. Niewidomemu uczniowi należy udzielać dodatkowych 

wskazówek co do przedmiotów, zjawisk, które uczniowie widzący poznają w czasie 

obserwacji. Podczas zwiedzania wystaw na terenie szkoły lub poza nią nauczyciel powinien 

umożliwić niewidomemu uczniowi dotykowe oglądanie organizowanych wystaw. W miarę 

możliwości, uczenie niewidomego dziecka powinno odbywać się w naturalnym środowisku, 

by miał okazję dotykowego poznawania oglądanych przedmiotów. Uczeń niewidomy 

koncentruje się głównie na bodźcach słuchowych, co prowadzi do szybszego zmęczenia, 

dlatego należy pamiętać o stosowaniu przerw śródlekcyjnych lub zmianie form pracy 

w czasie zajęć.  
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Pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową 

Uczeń słabowidzący i niewidomy powinien zostać wyposażony w odpowiednie 

podręczniki, które umożliwią mu samodzielne zdobywanie wiedzy. Podręczniki wydane 

w wersji brajlowskiej lub drukiem powiększonym można pożyczać w bibliotekach Polskiego 

Związku Niewidomych, szkołach dla słabowidzących i niewidomych lub zamawiać ich 

wydrukowanie w Centralnym Zakładzie Wydawnictw i Nagrań PZN (ul. Konwiktorska 9, 

Warszawa).  

W kontekście nowych programów szkolnych i nowych podręczników, nauczyciel 

w klasie integracyjnej staje przed dylematem: czy uczyć według nienowoczesnych 

podręczników, czy też próbować przy pomocy rodziców, wolontariuszy tworzyć na bieżąco 

przedruk tekstów i ćwiczeń dla dziecka niewidomego. Jedno jest pewne: nie ma mowy o 

pełnej integracji, gdy dziecko z dysfunkcją wzroku na lekcji czyta inny tekst lub wykonuje 

inne ćwiczenie niż pozostali uczniowie. Czasem wystarczy zmienić nieco polecenie, aby to 

samo ćwiczenie mogli wykonywać uczniowie widzący i niewidomi.  

Uczeń słabowidzący, w zależności od indywidualnych potrzeb, może korzystać 

z zeszytów z pogrubioną linią. Indywidualnie trzeba dobrać odpowiedni przyrząd do pisania. 

Może nim być cienkopis, flamaster z pogrubioną końcówką. Do czytania, jeśli nie ma 

w klasie stolików z ruchomymi blatami, bardzo przydatna jest podstawka do książek oraz 

tzw. okienko do czytania, czyli prostokąt ciemnego kartonu z wyciętym otworem, który 

pozwala widzieć tylko jedną linijkę tekstu. Pomocny może być również podkładany pod 

czytaną stronę ciemny papier, zmniejszający jego jasność lub arkusz folii, np.: żółtej, 

umieszczany na tekście w celu uzyskania lepszego kontrastu. Jeżeli uczeń musi przerwać 

czytanie lub, czytając, robi notatki, może zaznaczyć miejsce w tekście, wykorzystując np. 

spinacz.  

W zależności od stopnia opanowania pisma Braille`a, uczeń niewidomy powinien być 

zaopatrzony w tabliczkę i dłutko brajlowskie lub maszynę brajlowską. Do wyprawki należą 

także: kubarytmy – do nauki matematyki, folie do rysunku wypukłego, papier brajlowski 

(dostępny w okręgach PZN), wypukłe mapy i globusy (czytelne dla dotyku i zarazem barwne, 

odpowiednio kontrastowe, dostosowane dla osób słabowidzących) – stosowane na lekcjach 

geografii.  

Uczniowi należy zapewnić – w miarę możliwości – dodatkowe miejsce na 

przechowywanie podręczników i innych materiałów w klasie. Przy nagrywaniu krótkich 

informacji uczeń może korzystać z dyktafonu.  
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W dobie powszechnej komputeryzacji, nie sposób nie wspomnieć o możliwości 

wykorzystania komputera w pracy z uczniem słabowidzącym lub niewidomym. Istnieją 

bowiem programy mogące powiększyć określone fragmenty tekstu do kilkudziesięciu razy, 

zamienić kolor obrazu i tła, symulować na ekranie wędrującą lupę. Zestaw komputerowy 

może być wyposażony w powiększoną klawiaturę. Komputer z dołączoną drukarką 

brajlowską daje możliwość przeniesienia danego tekstu na wersję brajlowską.  
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Alicja Krawczyk 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" 

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

SŁABOWIDZĄCEJ – POMOCNE CZY SZKODLIWE DZIAŁANIE DOROSŁYCH?  

Większość rodziców znajdowała się w sytuacji, gdy ich pociechy prosiły o zwolnienie 

z zajęć wychowania fizycznego. Przeważnie chodziło o pojedyncze zwolnienia, do których 

nie przywiązywało się zbytniej uwagi. Sytuacja stawała się trudna, gdy z pewnych przyczyn 

dziecko nie chciało uczestniczyć w zajęciach. Krótka rozmowa prawdopodobnie wyjaśniała 

przyczyny niechęci podejmowania wysiłku fizycznego, a rodzicielskie argumenty pomagały 

w powrocie do zajęć.  

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dzieci i młodzieży słabowidzącej lub 

niewidomej. Rodzice borykający się od lat z problemami wzrokowymi dziecka, walczący o 

zachowanie resztek wzroku lub odzyskanie chociaż najmniejszych funkcji wzrokowych, być 

może łatwo zgadzają się na zwolnienia z tzw. wuefu. Obawa przed utratą posiadanego przez 

dziecko cennego, zachowanego jeszcze widzenia, powoduje rezygnację z jego aktywności 

fizycznej. Największe napięcie wywołuje lęk przed przypadkowym urazem. Trudno się temu 

dziwić.  

Jakie jest zdanie lekarzy na ten temat?  

Będę przedstawiać swoje zdanie poparte doświadczeniem lekarzy, z którymi 

rozmawiałam na ten temat. Zacznijmy od kilku uwag o tym, jakie schorzenia okulistyczne 

wiążą się z ryzykiem zagrożenia utraty widzenia.  

Rzeczywiście, w trakcie zajęć z wychowania fizycznego najniebezpieczniejsze są 

urazy, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie struktur oka. Groźne mogą być 

wszelkiego rodzaju urazy tępe, prowadzące do stłuczenia tkanek (obrzęku, pęknięcia, 

naderwania). Tego typu kontuzje musiałyby być spowodowane bardzo silnym uderzeniem, 

prawdopodobnie podczas aktywnych gier czy sportów kontaktowych. Po takim wydarzeniu 

należałoby niezwłocznie udać się na kontrolę do okulisty i tak też zwykle się dzieje.  
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Inną groźną konsekwencją urazów mogą być wylewy krwi do wnętrza gałki ocznej, 

najczęściej z nieprawidłowo ukształtowanych naczyń, schorzeniu często występującym 

w przebiegu pewnych schorzeń ogólnych.  

Dwa kolejne powikłania pourazowe dotyczą dwóch struktur gałki ocznej, w których 

często występują nieprawidłowości jeszcze przed urazem. Myślę o soczewce i siatkówce. 

W przypadku soczewki może dojść do jej podwichnięcia lub przemieszczenia. Siatkówka 

z wcześniej istniejącymi degeneracjami może ulec odwarstwieniu.   

Wymienione wyżej powikłania pourazowe są rzeczywiście niebezpieczne i zagrażają 

widzeniu, ale dochodzi do nich w sportach (gry z piłką), które z reguły są odradzane osobom 

ze schorzeniami siatkówki czy soczewki.  

Po wspomnieniu o takich zagrożeniach wydałoby się, że wniosek jest jeden –  

unikanie zajęć wychowania fizycznego! Jest jednak inaczej. Dzieci i młodzież z osłabionym 

widzeniem powinny korzystać z różnego rodzaju aktywności fizycznej, gdyż jest to dla nich 

jeden ze sposobów na polepszenie ukrwienia oka. Siatkówka i nerw wzrokowy uzyskuje 

lepsze ukrwienie, co daje być może lepszy skutek niż stosowanie zbyt dużej ilości leków. Za 

każdym razem, na pytanie rodziców, jak jeszcze można pomóc dziecku z osłabionym 

widzeniem w przebiegu schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego – odpowiadam, że dobrze 

jest zapewnić dziecku odpowiednią dawkę aktywności fizycznej.  

W aktywności fizycznej chodzi nam o dobroczynny wpływ ruchu i polepszenie 

ukrwienia nie tylko oka, ale całego organizmu. Tutaj dotykamy problemu związanego 

z wyborem rodzaju sportu, który nie będzie stanowił zagrożenia dla wzroku i osoby 

uprawiającej go.  

Należałoby tu wspomnieć o trudnościach związanych z uczestniczeniem w typowych 

zajęciach z wychowania fizycznego. Problemem może być lęk przed urazem, odrzuceniem, 

nieumiejętnością wykonania zadania. Lęk może także dotyczyć nauczyciela, który nie wie 

w jakim typie zajęć może uczestniczyć dziecko i, co ważniejsze, jak  przeprowadzać takie 

zajęcia.  

 Od strony okulistycznej wskazane byłyby zajęcia, których rodzaj zależy od 

schorzenia. Jeżeli obawiamy się odwarstwienia siatkówki, ponieważ:   

– w jednym oku było odwarstwienie siatkówki;  

– w rodzinie były przypadki odwarstwienia siatkówki;  

– stwierdzono degenerację siatkówki;  

– występuje krótkowzroczność degeneracyjna (nieprawidłowa długość gałki ocznej, 

której towarzyszy postępujące scieńczenie i degeneracja siatkówki); 
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– oko przebyło uraz (np. uderzenie piłką ); 

– lub stwierdzamy podwichnięcie soczewki np. w zespole Marfana czy w zespole 

Weila–Marchesaniego;  

to wskazane będzie unikanie sportów, w których gra się piłką, wysiłków, wymagających 

napinania w górnej połowie ciała (jak przy podnoszeniu ciężarów).  

Jeżeli stwierdzamy u dziecka ubytki w polu widzenia (w schorzeniach degeneracyjnych lub 

dystroficznych siatkówki) lub ograniczenie pola widzenia (jak w zaawansowanej jaskrze), 

także nie będziemy zalecać gry w piłkę, ale ze względu na bezpieczeństwo dziecka. Trudności 

w zauważeniu zbliżającego się przedmiotu mogłyby narazić je na niepotrzebny uraz.   

Jakie sporty są wskazane?  

Powszechnie zalecanym sportem jest pływanie. Nurkowanie rozważa się 

w szczególnych przypadkach. Aktywnością godną polecenia zimą jest jazda na nartach, 

szczególnie na biegówkach (po wyznaczonych śladach). Mniej popularne u nas, bardziej 

rozpowszechnione w Skandynawii, jest jeżdżenie na nartach zjazdowych. Możliwe jest ono 

nawet dla osób słabowidzących i niewidomych. Wymaga to jednak szerokiego, bezpiecznego 

stoku i chętnych do pomocy oraz przewodnictwa osób towarzyszących.  Takie doświadczenie 

może być niezapomnianym przeżyciem i dowodem na możliwość uczestniczenia 

w „normalnych” aktywnościach osób widzących.  

Jeszcze innym zajęciem, które jest możliwe dla osób słabowidzących i niewidomych, 

jest judo. Poprawia ogólną sprawność całego organizmu. Uczy, jak reagować na przeszkody 

i nie jest sportem grożącym urazami. Z opowiadań znajomej osoby dowiadywałam się, jakim 

wyzwoleniem było znalezienie sportu, w którym mogła zacząć uczestniczyć, po wielu latach 

spędzonych na ławeczce dla „zwolnionych z w–f”.  Można też rozważać jazdę konno z osobą 

towarzyszącą, która przygotuje również trasę przez otwarte przestrzenie, na których nie będą 

zagrażać np. gałęzie.  

Schorzenia, które wymagają szczególnej ostrożności to te, zagrażające 

odwarstwieniem siatkówki (wymienione wcześniej oraz przebyta retinopatia wcześniaków, 

która nie zawsze prowadzi do odwarstwienia siatkówki, ale zawsze wymaga wnikliwej 

kontroli siatkówki), podwichnięcie soczewki, jaskra, choroby oka przebiegające, z rozwojem 

nieprawidłowych naczyń krwionośnych (np. cukrzycowa retinopatia proliferacyjna). 

Jednocześnie chciałabym podkreślić, że niektóre schorzenia siatkówki, zagrażające 
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odwarstwieniem, mogą być zabezpieczane laseroterapią, na tyle, aby umożliwić bezpieczne 

funkcjonowanie w codziennym życiu.  

Podsumowując te rozważania o wskazaniach i przeciwskazaniach do sportów u osób 

słabowidzących lub niewidomych, chciałabym zachęcić do szukania różnych rodzajów 

aktywności i różnych sposobów dopasowania ich do możliwości osoby z problemami 

wzrokowymi. Często będzie się to wiązało z koniecznością znalezienia osoby towarzyszącej. 

Zanim ostatecznie zdecydujemy się na jakiś rodzaj sportu, koniecznie trzeba skonsultować 

swój pomysł z okulistą, który zna nasze schorzenie. Możemy oczekiwać, że doradzi nam, 

uwzględniając aktualny stan oczu. Pływanie czy jazda na nartach z pewnością dadzą więcej  

radości naszym dzieciom niż „specjalna rehabilitacja”.   
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Małgorzata Walkiewicz–Krutak, APS 

JAK POMÓC DZIECKU NIEWIDOMEMU W PORUSZANIU SIĘ?  

Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, bez możliwości korzystania ze wzrokowej 

kontroli otoczenia lub w sytuacji, kiedy z powodu słabowzroczności korzystanie z informacji 

wzrokowych jest znacznie ograniczone, jest wyzwaniem dla każdej osoby niewidomej 

i słabowidzącej. Samodzielne poruszanie się dzieci niewidomych w rozmaitych środowiskach 

(otoczeniu domu, w szkole i wokół szkoły i w innych miejscach) zależy od wielu różnych 

czynników, wśród których m.in. cechy osobowości mają niemałe znaczenie. Jednak w pełni 

samodzielne i bezpieczne poruszanie się człowieka niewidomego jest zwykle możliwe 

dopiero po treningu w zakresie rozwijania orientacji przestrzennej i samodzielnego, 

bezpiecznego poruszania się, który niewidome dziecko lub człowiek dorosły przechodzi pod 

kierunkiem nauczyciela orientacji przestrzennej i poruszania się osób z uszkodzeniem wzroku. 

Efektywne rozwijanie umiejętności niewidomego dziecka w zakresie orientacji  i poruszania 

się zwykle trwa kilka lat, a cele takiego szkolenia powinny być dostosowane do możliwości 

i potrzeb dziecka na różnych etapach rozwoju. Jeśli mówimy o dziecku w wieku szkolnym – 

to rozwijanie umiejętności w zakresie orientacji i poruszania się zwykle skoncentrowane jest 

na rozwijaniu umiejętności korzystania z technik poruszania się z przewodnikiem, poruszania 

się z laską, na rozwijaniu orientacji w terenie dziecku najbliższym (dom, szkoła, miejsca 

rekreacji dziecka itp.) i obejmują m.in. umiejętności związane z korzystaniem ze środków 

transportu, z przekraczaniem ulic, robieniem drobnych zakupów itp.; zależnie od potrzeb 

dzieci w różnym wieku.  

Jednak nauczanie orientacji i samodzielnego poruszania się niewidomych dzieci 

prowadzone jest prawie wyłącznie w ośrodkach szkolno–wychowawczych dla dzieci 

niewidomych, gdzie zatrudnieni są nauczyciele orientacji. Dziecko niewidome czy też 

słabowidzące, które uczy się w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej, rzadko kiedy ma 

możliwość korzystania z pomocy nauczyciela orientacji przestrzennej i samodzielnego 

poruszania się. Dlaczego? Takich nauczycieli jest wciąż niewielu, zawód ten jest dość wąską 

specjalizacją i często w promieniu np. 100 km od miejsca zamieszkania dziecka po prostu nie 

ma takiego nauczyciela. Jak zatem szukać nauczyciela orientacji dla dziecka?  
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Informacje o czynnie pracujących nauczycielach posiadają okręgi i koła Polskiego 

Związku Niewidomych, więc tam warto udać się po informacje (http://www.pzn.org.pl/). 

Nauczyciel orientacji powinien nie tylko pracować z dzieckiem nad rozwijaniem jego 

umiejętności, ale także osoby z otoczenia dziecka (rodzina, nauczyciele) powinny być przez 

niego poinformowane, a nawet nauczone, jak efektywnie pomagać dziecku rozwijać jego 

samodzielność w poruszaniu się, jakich informacji mu udzielać, aby były one pomocne  

w orientowaniu się w otoczeniu.  

Poniżej opisane zostały podstawowe sposoby poruszania się osoby niewidomej  

z drugim człowiekiem, którego określa się mianem przewodnika. Powinniśmy unikać 

przypadkowości w poruszaniu się razem z dzieckiem. Niżej przedstawione techniki pozwalają 

na wygodne, bezpieczne i dające poczucie kontroli nad otoczeniem poruszanie się dziecka 

niewidomego.   

Nawiązanie kontaktu i prawidłowe trzymanie przewodnika  

Oferując pomoc dziecku – warto podejść do niego z boku i zasygnalizować swoją 

obecność komentarzem słownym, np. „Witaj Janku, tu Pani Asia – czy chcesz żeby ci pomóc 

dojść na stołówkę?”. Podejście z boku dość blisko dziecka, a tym samym mówienie do 

dziecka bliżej jednego jego ucha, ułatwia mu lokalizację osoby, która mówi do niego, 

pozwala na dokładniejsze określenie odległości, w jakiej znajduje się osoba, niż wówczas, 

gdy głos rozlega się dokładnie na wprost twarzy.  

Ważny jest także delikatny kontakt dotykowy – kiedy chcesz zasygnalizować dziecku 

swoją gotowość do pomocy, dotknij delikatnie zewnętrznej strony jego dłoni lub 

przedramienia swoją dłonią (najlepiej grzbietem dłoni). W ten sposób zapobiegniesz sytuacji, 

w której dziecko musi szukać ręki przewodnika gdzieś w przestrzeni i dasz mu dokładne  

informacje o tym, gdzie się znajdujesz.  

Dziecko może wówczas przesunąć swoją dłoń po Twojej ręce (przedramieniu) 

i chwycić Cię w odpowiedni sposób nad łokciem. Prawidłowy sposób trzymania 

przewodnika, czyli taki, który daje poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie sprzyja zbieraniu 

informacji o otoczeniu, to chwyt, w którym cztery palce obejmują ramię przewodnika 

(znajdują się na zewnątrz ramienia przewodnika), a kciuk obejmuje ramię od strony 

wewnętrznej. Ten chwyt daje najlepszą możliwość odczytywania informacji z ramienia 

przewodnika. Chwyt powinien być dostatecznie silny, aby zapewnić stały kontakt, ale nie 

powinien być niewygodny dla przewodnika. Tak więc dziecko trzyma prawą ręką Twoje lewe 

http://www.pzn.org.pl/
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ramię lub lewą ręką Twoje prawe ramię. Wasze barki powinny znajdować się w jednej linii. 

Możesz trzymać swoje ramię blisko boku, Twoja ręka może być ugięta w łokciu lub 

wyprostowana wzdłuż ciała. Idąc w ten sposób, razem zajmujecie szerokość około półtorej 

osoby. Taką szerokość możesz w miarę łatwo kontrolować. Dziecko powinno znajdować się 

w odległości ok. pół kroku za przewodnikiem. Takie ustawienie nie krępuje ruchów ani Tobie 

ani dziecku i pozwala na swobodny marsz. Gdy idziecie obok siebie, nie stosując właściwego 

chwytu, zajmujecie sobą więcej miejsca.  

  Wspomniano o tym, że osoba niewidoma trzyma przewodnika nad łokciem. Ten 

sposób trzymania jest najbardziej przydatny wówczas, kiedy osoba niewidoma i przewodnik 

są podobnego wzrostu. Wówczas osoba niewidoma trzymając przewodnika nad łokciem 

utrzymuje między swoim ramieniem i przedramieniem kąt prosty. To zgięcie ręki pod kątem 

prostym pozwala na zachowanie stałej odległości osoby prowadzonej od przewodnika. Kąt 

ugięcia zmienia się jednak zależnie od różnicy wzrostu między przewodnikiem a osobą 

prowadzoną. Dzieci i osoby znacznie niższe od przewodników powinny zastosować chwyt na 

przedramieniu przewodnika, między nadgarstkiem a łokciem (a nie nad łokciem).  Dokładne 

miejsce uchwytu podyktowane jest potrzebą utrzymania kąta prostego, który wyznacza 

bezpieczną odległość osoby prowadzonej od przewodnika. Małe dzieci, zwłaszcza na 

początku edukacji poruszania się z przewodnikiem, mogą trzymać palec lub dwa palce 

przewodnika.  

  Jedynie osoby, które mają trudności z utrzymaniem równowagi lub potrzebują 

podpory przy chodzeniu, mogą zmodyfikować uchwyt, wsuwając rękę pod ramię 

przewodnika i opierając się na przedramieniu. Wtedy przewodnik zgina przedramię w łokciu 

pod kątem prostym. Modyfikacja ta daje podparcie przy przenoszeniu ciężaru ciała. Czas 

przeznaczony na reakcję jest tu skrócony przez zmniejszenie odległości między 

przewodnikiem a osobą prowadzoną. Jednak przy tej modyfikacji tempo poruszania się jest 

zwykle mniejsze, dlatego mniejsza jest potrzeba szybkiej reakcji przed przeszkodą.  

Tempo poruszania się powinno być ustalone między przewodnikiem a osobą 

prowadzoną. Na początku nauczania wskazane jest wolne tempo, w miarę nabywania 

umiejętności, powinno stawać się naturalne. Normalne tempo, o ile nie ma innych ograniczeń, 

jest wygodne zarówno dla przewodnika, jak i dla osoby prowadzonej, jest również ważne dla 

wyrobienia sobie przez osobę prowadzoną kinestetycznego pojęcia o przebytej odległości,  o 

długości korytarzy, długości ulic i odległościach między różnymi obiektami w otoczeniu. 

Osoba prowadzona może zainicjować zwiększenie tempa przez lekki nacisk na ramię 
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przewodnika. Może też przyhamować przewodnika, jeśli idzie on zbyt  szybko. Wskazana jest 

tu również informacja werbalna, np. prośba o zmianę tempa na bardziej wygodne.  

Kiedy osoba prowadzona i przewodnik decydują się na przerwanie kontaktu, 

przewodnik powinien objaśnić osobie, gdzie ona się znajduje w chwili zaprzestania 

prowadzenia. Wskazane jest, aby przewodnik doprowadził dziecko do jakiegoś stałego 

obiektu, jak np.: ściana czy krzesło w sali szkolnej (nie wskazane jest pozostawianie osoby 

niewidomej bez fizycznego punktu odniesienia). Jeśli zaś przewodnik zostawia osobę 

w otwartej przestrzeni, powinien dokładnie określić warunki tej przestrzeni, tak, by osoba 

niewidoma nie miała problemów z określeniem swojego położenia i z orientacją 

w przestrzeni, w której zostaje zdana na siebie.   

  Powyżej opisano sposób poruszania się z przewodnikiem. Kiedy dwoje ludzi porusza 

się razem, mogą podczas poruszania się napotykać na trudności, które wymagają specjalnego 

rozwiązania. Niżej opisano takie sytuacje.  

Wąskie przejście, czyli przestrzeń zbyt ciasna, aby przejść przez nią przy pomocy 

podstawowej techniki poruszania się z przewodnikiem, np.: bardzo wąski korytarz lub wąskie 

przejście w tłumie ludzi. W takiej sytuacji pojawia się potrzeba schowania się dziecka za 

plecami przewodnika. Jak to zrobić?  

Sygnalizujesz dziecku wąskie przejście przez przesunięcie za siebie Twojej ręki, tej, 

którą trzyma dziecko, ku środkowi okolicy krzyżowej. Dziecko na ten sygnał powinno 

wyprostować swoją rękę, ustawiając ją poprzecznie w odniesieniu do swojego ciała 

i przesunąć się za Twoje plecy. Możecie zwolnić tempo poruszania się i skrócić krok, aby, 

bez deptania po piętach, przejść przez wąskie przejście. Zbliżając się do wąskiego przejścia, 

możesz dziecku powiedzieć „wąskie przejście”, ale z czasem można dążyć do tego, aby 

dziecko chowało się za Twoje plecy po wyczuciu ruchu Twojej ręki, bez sygnału słownego.  

Możesz kontrolować wzrokiem, czy dziecko znajduje się dokładnie za Tobą, obracając 

głowę do tyłu. Jednak w trakcie tego obrotu nie skręcaj ciała w tułowiu, gdyż skręt ciała 

powoduje zmianę kierunku ustawienia osoby prowadzonej. Kiedy przejdziecie już przez 

wąskie przejście, przesuwasz swoje ramię do pozycji wyjściowej, a dziecko na ten sygnał 

powinno ustawić się w pozycji standardowej dla trzymania przewodnika.  

Procedura pokonywania wąskich przejść może być zmodyfikowana do chodzenia 

bokiem, jeżeli przestrzeń jest bardzo wąska (np.: między rzędami siedzeń w teatrze). W takiej 

sytuacji przewodnik wchodzi bokiem między siedzenia, osoba prowadzona również wchodzi 

bokiem, puszczając uchwyt i idąc za przewodnikiem ramię przy ramieniu. Przewodnik 

przystaje, kiedy osoba prowadzona jest obok siedzenia, na którym chce usiąść. Przy 
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wychodzeniu z rzędu, przewodnik idzie zwykle przed osobą prowadzoną, ale osoba 

doświadczona może dojść do końca rzędu, wodząc ręką  po oparciach siedzeń.  

Zmiana stron – technika ta umożliwia osobie prowadzonej przejście z jednej strony 

przewodnika na drugą, czyli przejście z lewej strony przewodnika na prawą lub odwrotnie 

(dla wygody bądź kiedy w otoczeniu występują po jednej stronie elementy niebezpieczne – 

otwarte drzwi na szkolnym korytarzu, nierówności chodnika, krzewy i in.). Jak wykonać 

zmianę strony?  

Przewodnik wysuwa do tyłu łokieć wolnej ręki (tej, której dziecko aktualnie nie 

trzyma), aby dziecko mogło go łatwo zlokalizować. Dziecko chwyta wolną ręką 

dotychczasowe ramię kontaktowe przewodnika, przechodzi za plecami przewodnika, drugą 

rękę przesuwając po plecach przewodnika, aż zlokalizuje wysunięty łokieć i chwyta 

przewodnika nad łokciem ręką właściwą dla nowej pozycji. Przewodnik przesuwa łokieć do 

pozycji wyjściowej.   

Tę technikę można wykonywać zarówno stojąc w miejscu, jak i w ruchu. Jeżeli 

zmiana stron wykonywana jest podczas marszu, można zapobiec potykaniu się dziecka o 

pięty przewodnika poprzez zwolnienie tempa marszu i skrócenie kroku. Jeśli dziecko ma już 

dokładne poczucie ciała i świadomość wykonywanych przez siebie ruchów, może swobodnie 

przechodzić z jednego boku przewodnika na drugi, bez wodzenia ręką po jego plecach. 

Opisana technika ułatwia osiągnięcie sukcesu przy pierwszych próbach. Większość 

szkolonych osób po pierwszych próbach rezygnuje z wodzenia.  

W sytuacji, kiedy dziecko ma problemy z koordynacją lub równowagą, należy się 

zatrzymać, po czym przewodnik przechodzi na drugą stronę dziecka i wówczas dziecko 

chwyta przewodnika ręką dotychczas wolną.   

Zawracanie (zwrot o 180 st.), stosowane jest w sytuacji, kiedy trzeba zawrócić. 

Warto zrobić to w ten sposób, aby to przewodnik obszedł dziecko (czyli dziecko powinno być 

osią obrotu). Jeśli obrót dokonuje się wokół przewodnika, wówczas dziecko narażone jest na 

kontuzje z przedmiotami lub osobami, znajdującymi się w pobliżu.  

Przechodzenie przez drzwi – dobrze jest zadbać o to, aby sytuacja przechodzenia 

przez drzwi również była bezpieczna dla dziecka niewidomego i aby nie wyręczać dziecka  

w sytuacjach, w których  może wykazać się samodzielnością. Jak przechodzić przez drzwi 

z dzieckiem?  

Przewodnik powinien otworzyć drzwi, dziecko, po przejściu przez nie, powinno je 

zamknąć. Sposób przechodzenia przez zamknięte drzwi zależy od kierunku otwierania się 

drzwi. Skrzydło drzwi może się otwierać w kierunku osób podchodzących do nich albo  
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w przeciwnym. Przewodnik powinien uprzedzić o kierunku otwierania się drzwi, z czasem 

dziecko może wnioskować o tym z ruchów ciała przewodnika.  

Przechodzenie przez drzwi często należy traktować jako sytuację wąskiego przejścia. 

Jeżeli ocenisz, że nie jesteście w stanie przejść przez drzwi przy standardowym ustawieniu, 

wówczas przed rozpoczęciem przechodzenia, powinieneś dać sygnał „wąskie przejście”,  

a dziecko powinno schować się za Twoimi plecami. Jednak nie zawsze „wąskie przejście” 

jest konieczne.  

Do drzwi należy podejść tak, aby dziecko znajdowało się po stronie zawiasów. Jeśli 

chcesz sprawnie przechodzić przez drzwi z osobą niewidomą, zawsze osoba prowadzona 

powinna znajdować się po stronie zawiasów drzwi, czyli Ty jako przewodnik znajdujesz się 

po stronie klamki. Jeśli w momencie podejścia do drzwi, dziecko znajduje się po przeciwnej 

stronie, należy zmienić stronę. Kiedy dziecko jest już po stronie zawiasów, należy podejść do 

drzwi tak, aby znaleźć się prostopadle do nich (na wprost) i przewodnik otwiera drzwi na taką 

szerokość, aby krawędź znalazła się przy jego ramieniu. Dziecko ustawia wówczas wolną 

rękę w pozycji dla górnej techniki ochronnej (opisana niżej) lub po prostu wysuwa rękę przed 

siebie w kierunku skrzydła drzwi i odnajduje skrzydło drzwi i ich krawędź. Następnie otwiera 

szerzej drzwi, obie osoby przechodzą, a w trakcie przechodzenia przez drzwi przesuwa swoją 

rękę po krawędzi drzwi i lokalizuje klamkę lub gałkę drzwi i zamyka drzwi za sobą.     

Chodzenie po schodach  

Poruszanie się po schodach, zwłaszcza mało znanych, dla wielu dzieci niewidomych 

wiąże się ze zwiększeniem poziomu lęku. Dlatego warto zadbać o to, by sytuacja wchodzenia 

i schodzenia z drugim człowiekiem również była bezpieczna dla dziecka.   Jak wchodzić 

i schodzić po schodach z dzieckiem?  

Podchodząc z dzieckiem do schodów, uprzedź je o tym, czy będziecie wchodzić czy 

schodzić, można powiedzieć: „schody w górę”, lub „schody w dół”. Możesz poinformować, 

że jest poręcz lub że jej brak. Podejdź z dzieckiem prostopadle do stopni, zatrzymajcie się 

przy krawędzi pierwszego stopnia, stojąc prostopadle do niego. Możesz wskazać dziecku, 

gdzie jest krawędź, polecając mu wysunięcie jednej stopy, tak, by stopą znalazło krawędź 

pierwszego stopnia – da mu to poczucie, w jakiej odległości znajduje się pierwszy stopień.  

Podczas tego sprawdzania powinieneś ochronić dziecko swoją ręką wysuniętą równolegle do 

krawędzi stopnia, opierając ją np.: na chwilę na poręczy, jeśli jest taka możliwość.   
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Przewodnik zaczyna wchodzić/schodzić po schodach zawsze o jeden stopień do 

przodu. Dziecko idzie za przewodnikiem o jeden stopień z tyłu. Lepiej jest, jeśli można 

stawiać stopy na przemian na poszczególnych stopniach. Kiedy postawisz stopę na ostatnim 

stopniu (na półpiętrze, podeście), zatrzymaj się na chwilę, aby dać sygnał dziecku, że 

skończyły się stopnie (sygnałem jest krótkie zatrzymanie się), możesz też w tym celu użyć 

innego umówionego sygnału, np.: lekko przesunąć do przodu ramię, za które dziecko Cię 

trzyma. Oczywiście dziecko musi wiedzieć, że to jest Wasz wspólny sygnał oznaczający 

zakończenie schodów.   

Dziecko powinno iść po prawej stronie schodów (zarówno przy wchodzeniu, jak  

i schodzeniu), aby nie narażać się na potykanie przez innych użytkowników schodów (zasada 

ruchu prawostronnego). Można też zwrócić dziecku uwagę na to, że przy wchodzeniu na 

schody, dla utrzymania równowagi – jego ciało powinno być  lekko pochylone do przodu, 

ciężar ciała przeniesiony na palce, a przy schodzeniu – ciało odchylone do tyłu i ciężar ciała 

przeniesiony na pięty.  

Jeśli uczysz dziecko poruszania się po schodach,  zaczynaj od wchodzenia, ponieważ 

schodzenie ze schodów jest zwykle dla dzieci bardziej stresujące niż wchodzenie.  

Jeśli dziecko ma ograniczenia ruchowe lub zaburzenia równowagi – może dostawiać 

stopy jedna do drugiej na każdym stopniu. Może też trzymać się poręczy i/lub stosować 

zmodyfikowany chwyt przewodnika.     

Podchodzenie do krzesła i siadanie na nim   

Jak podejść z dzieckiem do krzesła i ułatwić mu siadanie na nim? Połóż swoją rękę, za 

którą trzyma dziecko na oparciu krzesła. Poleć dziecku, aby zsunęło swoją dłoń po Twojej 

ręce do oparcia, a drugą dłonią sprawdziło, w którą stronę zwrócone jest siedzisko i czy nic na 

nim nie leży. Możesz również  sam położyć wolną rękę dziecka na oparciu, dając też 

komentarz słowny „krzesło”. Dziecko powinno obejść krzesło tak, aby móc dotknąć siedziska 

tylną stroną nóg i usiąść.    

Jak podprowadzić dziecko do krzesła przy stole? 

Podchodząc do krzesła przy stole, podprowadź dziecko do krzesła tak, by bokiem ciała 

dotykało boku krzesła, następnie połóż jedną dłoń dziecka na oparciu krzesła, a drugą dłoń na 

krawędzi stołu. Wtedy dziecko może wyciągnąć krzesło spod stołu, utrzymując kontakt ze 
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stołem, następnie powinno stanąć bokiem pomiędzy stołem a krzesłem, przesunąć rękę 

wzdłuż oparcia, aby zlokalizować siedzisko i sprawdzić, czy nic się na nim nie znajduje.  

Następnie dziecko siada na krześle i przysuwa je do stołu. Siadając na krześle przy 

stole, osoba niewidoma powinna używać górnej techniki ochronnej, aby chronić się przed 

uderzeniem głową w przedmioty, które mogą znajdować się na stole. Po przysunięciu krzesła 

do stołu, dziecko powinno też sprawdzić, czy siedzi prostopadle do stołu (dotykając krawędzi 

stołu i przesuwając wzdłuż niej dłoń / dłonie zewnętrzną stroną palców).  

Przy wstawaniu z krzesła przy stole, dziecko, utrzymując kontakt ze stołem, powinno 

wstać i lekko odepchnąć krzesło do tyłu, aby mieć dość miejsca do manewrowania. Następnie 

wsuwa krzesło z powrotem pod stół. Kontakt ze stołem utrzymywany jest po to, aby dać 

dziecku odniesienie do znalezienia krzesła i poruszania nim, ale nie jest on konieczny.    

Podczas poruszania się, zarówno w znanym, jak i nieznanym dziecku niewidomemu 

otoczeniu, przydatne są także techniki ochronne, dlatego jeśli dziecko jeszcze ich nie zna  

i nie stosuje, warto je tych technik nauczyć.  

Górna technika ochronna (technika barkowa)   

W jakich sytuacjach powinna być stosowana? Górna technika ochronna chroni ciało 

przed zderzeniem się z przeszkodami, znajdującymi się na wysokości klatki piersiowej, 

ramion i głowy. Technika ta powinna być stosowana głównie w znanych pomieszczeniach, 

gdy dziecko czuje obawę przed zetknięciem się  z przedmiotami, także podczas poznawania 

nowego pomieszczenia, jak też w wybranych sytuacjach w przestrzeni otwartej, czyli np.: na 

podwórku czy placu zabaw. Należy ją również stosować podczas siadania – siadając zwykle 

wychylamy ciało w przód – kiedy osoba niewidoma stosuje technikę ochronną, może 

zapobiec uderzeniu się o przedmioty, stojące na stole. Wykorzystywana jest także podczas 

przechodzenia przez drzwi z przewodnikiem. Dziecko powinno ustawiać rękę do górnej 

techniki ochronnej w sytuacjach, kiedy spodziewa się przeszkód na wysokości górnych części 

ciała, nie powinno chodzić cały czas z tak ustawioną ręką.     

Ułożenie ręki: Dziecko wyciąga ramię przed siebie na wysokości barku, przedramię 

zgina w stosunku do ramienia pod kątem 100–120 st. (najlepiej, kiedy dorosły ustawi dziecku 

rękę). Wnętrze dłoni zwrócone na zewnątrz, dłoń powinna wystawać 2–3 cm za przeciwległy 

bark (przedramię powinno być ustawione poprzecznie przed głową).  

Sposób ustawienia który można podpowiedzieć dziecku: podnieś jedno ramię na 

wysokość barku, wyprostuj rękę przed sobą, zegnij ją w łokciu i dotknij dłonią 
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przeciwległego barku. Odsuń dłoń od barku na około 30 cm. Wnętrze dłoni zwróć na 

zewnątrz, rozsuń palce. Przy tej pozycji dłoń jest najbardziej wysuniętą na zewnątrz częścią 

ręki i to ona pierwsza natrafia na przedmiot.    

Błędy: Najczęstszym błędem jest tu opuszczanie zbyt nisko ręki i trzymanie dłoni zbyt 

blisko twarzy. Jeśli dłoń, np.: z powodu zmęczenia opadnie w dół, wówczas dziecko zderzy 

się  z przeszkodą głową i technika nie spełni swojej funkcji.  

Dolna technika ochronna (technika biodrowa)  

W jakich sytuacjach powinna być stosowana? Dolna technika ochronna chroni 

środkowe części ciała przed zderzeniem się z przedmiotami w pomieszczeniach zamkniętych 

(stoły, biurka, krzesła, szafki i in.). Może być wykorzystywana także podczas poznawania 

nowych pomieszczeń, a także w wybranych sytuacjach w przestrzeni otwartej, np.: na 

podwórku czy placu zabaw.    

Ułożenie ręki: Dziecko opuszcza rękę w dół, w skos, tak, aby dłoń znajdowała się 

w linii środkowej ciała. Dłoń powinna być odsunięta od tułowia o ok. 25 – 30 cm. Grzbiet 

dłoni powinien być wystawiony na zewnątrz (czyli zewnętrzna część dłoni jako pierwsza 

kontaktuje się z przedmiotami). Palce powinny być rozluźnione, lekko rozsunięte, skierowane 

w dół.    

Błędy: Częstym błędem jest trzymanie dłoni zbyt blisko ciała – wówczas dziecko ma 

mniej czasu na reakcję przed przeszkodą i wpada na nią.   

Modyfikacja techniki: Często pomocne jest trzymanie w ręce ustawionej do dolnej 

techniki ochronnej jakiegoś przedmiotu „przedłużającego rękę”, np. teczki, książki, linijki 

itp.; daje to większy obszar ochrony i zabezpieczenia dodatkowo przed zderzeniem się 

dziecka  z przeszkodami położonymi niżej niż mogłaby je napotkać wysunięta dłoń dziecka. 

Obie techniki – górna i dolna mogą być także używane jednocześnie.  

Poznawanie nowych pomieszczeń  

Jak pokazać dziecku nowe pomieszczenie, np.: nową klasę w szkole? 

Dziecko powinno poznawać nowe pomieszczenie pod kierunkiem nauczyciela, który wskaże 

wszystkie ważne obiekty w danym pomieszczeniu, swoim komentarzem słownym pomoże 

dziecku „zbudować w głowie mapę” danego pomieszczenia. Oglądanie i poznawanie 

pomieszczenia powinno odbywać się w sposób systematyczny, dziecko powinno być 

świadome wszystkich sprzętów i obiektów, znajdujących się w danym pomieszczeniu, nie 
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powinniśmy ograniczać się np.: do pokazania dziecku jak dojść od drzwi do ławki, w której 

dziecko siedzi. Należy zatem obejść z dzieckiem pomieszczenie dookoła, zaczynając od 

drzwi. Dotykając ściany bliższą ręką, dziecko może przejść wzdłuż ścian i, dotykając, 

poznawać kolejne obiekty, znajdujące się przy ścianach lub w ich pobliżu. Drugą ręką 

dziecko może stosować techniki ochronne, jeśli jest taka potrzeba. Później dobrze jest 

sprawdzić, na ile dziecko zapamiętało ustawienie przedmiotów oraz relacje między 

przedmiotami i, jeśli jest taka potrzeba, obejść pomieszczenie jeszcze raz. Następnie 

sprawdza się środek pomieszczenia, czyli nauczyciel powinien pokazać dziecku wszystkie 

inne sprzęty, które nie znajdują się bezpośrednio przy ścianach.  

O czym należy pamiętać, ucząc dziecko tych umiejętności? Nauczyciel zawsze 

powinien wyjaśnić dziecku cel, dla którego uczy je konkretnych umiejętności, dokładnie 

informując, w jakich okolicznościach dany sposób poruszania się może być wykorzystany.  

Wprowadzanie i ćwiczenie kolejnych technik powinno odbywać się w odpowiednio 

wybranym otoczeniu. Zarówno techniki poruszania się z przewodnikiem, jak również techniki 

poruszania się z długą laską, na początku ćwiczy się w wolnej przestrzeni, w której jest 

niewielki ruch pieszych i niewiele przeszkód, np.: pierwsze ćwiczenia poruszania się  

z przewodnikiem, należy przeprowadzać na długich korytarzach lub holach, następne  

w przestrzeni, w której jest więcej mebli, np.: stoły, krzesła itp.  

Ćwiczenia technik poruszania się z przewodnikiem są dobrą okazją do budowania 

zaufania między nauczycielem i osobą nauczaną. Dziecko, które zaczyna uczyć się poruszania 

w sposób dający mu więcej bezpieczeństwa i kontroli nad tym, co się z nim dzieje, może mieć 

pewne uprzedzenia, obawy, wcześniejsze pozytywne lub negatywne doświadczenia związane 

z poruszaniem się, musi więc uczyć się zaufania do nauczyciela, by mieć pewność, że 

w trakcie zajęć nie stanie mu się nic złego. Osoba nauczana również nabiera zaufania do 

siebie, gdy może przemierzać przestrzeń w sposób bezpieczny, co nie pozostaje bez wpływu 

na późniejszą naukę samodzielnego poruszania się z długą białą laską.     

Nauczyciel musi poznać dotychczasowe doświadczenia dziecka, które będzie uczył, 

związane z poruszaniem się, musi mieć wiedzę na temat kondycji zdrowotnej, ewentualnych 

innych niesprawności, chorób lub ograniczeń osoby nauczanej. Powinien także wzmacniać 

motywację dziecka do nabywania konkretnych umiejętności.  

 



49 

 

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY NA UNIWERSYTECIE 

WARSZAWSKIM 

Anna Szymańska, BON UW 

FORMY DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW  WSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

Wszyscy kandydaci, w tym również osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, 

przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku 

studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób 

niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu, polegające na zmianie 

jego przebiegu tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego 

niesprawności.   

Dla osób niewidomych i słabowidzących, część pisemna egzaminów wstępnych może 

być przygotowana w brajlu, druku powiększonym, przy wykorzystaniu komputera ze 

specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym lub umożliwiającym zmianę 

wielkości czcionki. Czas trwania egzaminu może być przedłużany maksymalnie o 50% 

w stosunku do czasu trwania egzaminu przeprowadzanego w trybie standardowym. 

Dla kandydatów niesłyszących i słabosłyszących, którzy nie mogą zdawać egzaminów 

ustnych, oferujemy zamianę na formę pisemną lub pomoc tłumacza języka migowego.  

Osoby z niesprawnością rąk mogą zdawać pisemną część egzaminów przy 

wykorzystaniu komputera lub, w uzasadnionym przypadku, z pomocą lektora. Również dla 

tej grupy osób czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50 %.  

Osoby poruszające się na wózkach, które zgłoszą się do Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych zdają egzaminy w pomieszczeniach w pełni dostępnych 

architektonicznie. Istnieje również możliwość skorzystania z transportu dostosowanymi 

autobusami uniwersyteckimi. Jednocześnie osoby spoza Warszawy, w czasie trwania 
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egzaminów wstępnych, mogą skorzystać z zakwaterowania w przystosowanych domach 

studenckich. 

Warunkiem uzyskania wszystkich wyżej wymienionych alternatywnych form 

egzaminów jest dopełnienie niezbędnych wymogów rejestracyjnych w Internetowym 

Systemie Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl/ oraz zgłoszenie się do Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych w celu ustalenia zakresu i charakteru zmian. 

https://irk.uw.edu.pl/
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Anna Szymańska, BON UW 

SERWISY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU 

WARSZAWSKIEGO 

Od roku akademickiego 1996/97 Uniwersytet Warszawski przyjął politykę równych 

szans, mającą na celu zapewnienie osobom z wszelkimi niesprawnościami dostępu do 

studiów i pracy. Zaczęliśmy dążyć do włączania ich w społeczność uniwersytecką. 

Priorytetem stało się dla nas realne wyrównanie szans, nie chcieliśmy stwarzać 

systemu opartego na modelu opiekuńczym. Po przeanalizowaniu zarówno naszych 

doświadczeń jak i działań innych uczelni, które wypracowały już zaawansowany model 

dostosowań, doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest program wyznaczający długofalowe, 

systematyczne zadania, które przekształciłyby Uniwersytet Warszawski w uczelnię w pełni 

dostępną dla osób niepełnosprawnych. Tak więc, od roku 1999 zaczęliśmy realizować 

program „Uniwersytet dla wszystkich”. Partnerami tego programu byli: Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gmina Warszawa – Centrum i Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. Program objął następujące dziedziny: 

– Likwidacja barier środowiska fizycznego Uczelni, 

– Dostęp do zasobów informacji i zajęć dydaktycznych, 

– Kształtowanie postaw wobec niesprawności, 

– Bieżąca pomoc studentom niepełnosprawnym, 

– Rekrutacja kandydatów niepełnosprawnych,  

– Tworzenie uregulowań formalnych. 

 Z chwilą wprowadzenia programu „Uniwersytet dla wszystkich” zwiększył się zakres 

i ilość świadczonych przez nas usług oraz liczba studentów. Konsekwencją realizowania 

polityki włączenia studentów niepełnosprawnych w społeczność akademicką jest 

wprowadzenie w 2005 r. prawnych uregulowań w postaci Zarządzenia nr 5 Rektora UW 

w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warszawskim 

oraz Szczegółowych zasad w sprawie wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych 

wobec studentów niepełnosprawnych. Głównym założeniem, towarzyszącym tworzeniu tych 

aktów prawnych, jest przestrzeganie zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych.  
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Strukturą odpowiedzialną za organizację świadczeń specjalistycznych dla studentów 

niepełnosprawnych UW jest Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych (BON).  

Podstawowe formy pomocy BON dla studentów niepełnosprawnych uporządkowane 

zostały według kryterium wyznaczanego przez rodzaj niepełnosprawności. 

Usługi dla osób niewidomych i słabowidzących   

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych 

W celu przygotowywania prac pisemnych na potrzeby związane z procesem 

studiowania, jak również w celu czytania niezbędnej literatury lub wyszukiwania informacji 

w Internecie, osoby z niepełnosprawnością wzrokową mogą korzystać z Centrum 

Komputerowego dla Studentów Niepełnosprawnych. W Centrum znajduje się 10 stanowisk 

komputerowych ze skanerami i specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwiają pracę 

z tekstem. Osoby słabowidzące mogą korzystać z powiększalników oraz programów 

powiększających. Komputery w centrum są również wyposażone w oprogramowanie 

udźwiękawiające i syntezę mowy oraz linijki brajlowskie. 

Na serwerze Centrum gromadzona jest literatura w postaci plików tekstowych. 

Studenci mają możliwość zdalnego przeglądania zeskanowanych pozycji, poprzez zakładane 

w Centrum konta intranetowe. W ten sposób uzyskują zdalny dostęp do już szerokiej gamy 

literatury, którą mogą czytać i przeglądać w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. 

Pracownicy Centrum udzielają również wsparcia w formatowaniu dokumentów oraz obsługi 

specjalistycznych programów komputerowych, zainstalowanych w pracowni. 

Biblioteka Książki Cyfrowej 

Potrzebne w procesie studiowania książki i artykuły, których nie ma w katalogu, 

można zamówić w Bibliotece Książki Cyfrowej. Studenci mogą wybierać spośród 

następujących form pracy z tekstem: 

– nagranie audio (udostępniane na płytach CD), 

– książka w postaci pliku tekstowego, którą można czytać przy pomocy komputera 

wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie (udźwiękawiające lub 

powiększające), 

– książka przygotowana w formacie DAISY,  

– wydruk w brajlu,  

– wydruk w druku powiększonym. 
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 W celu zamówienia odpowiedniej formy materiałów należy wypełnić formularz 

dostępny na stronie  http://www.bon.uw.edu.pl/ i wysłać go mailowo lub przynieść osobiście 

do BON. W odpowiedzi na zamówienie, pracownik Ośrodka Adaptacji Materiałów określi 

przybliżony czas oczekiwania na przygotowanie zamówionej pozycji. 

Przygotowywanie materiałów w wersji elektronicznej  

Elektroniczny zapis książki lub innego dokumentu w formie pliku tekstowego 

umożliwia osobie z niesprawnością narządu wzroku dostęp do tekstu w dwojaki sposób: 

wydruk w brajlu bądź  wykorzystanie komputera z syntezatorem mowy lub monitora 

brajlowskiego.  

W celu otrzymania książek i innych dokumentów w formie elektronicznych plików 

tekstowych publikacja musi zostać przepisana (jest to rozwiązanie stosowane niezmiernie 

rzadko) lub zeskanowana przy pomocy zwykłego skanera oraz programu rozpoznającego 

druk. W ten sposób obrazy kolejnych stron są przekazywane do komputera, a następnie tekst 

jest rozpoznawany i zapisywany do plików tekstowych.  

Druk w brajlu  

Pismo Braille’a, jeszcze kilkanaście lat temu stanowiło jedyną formę zapisu, 

pozwalającego osobie niewidomej na samodzielne czytanie i pisanie. Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych posiada wyposażenie niezbędne do przygotowywania wysokiej jakości 

wydruków w brajlu. Z brajlowskich tekstów mogą korzystać nie tylko studenci niewidomi, 

ale także nauczyciele akademiccy, którzy w prowadzonych przez siebie grupach mają 

studentów, korzystających z brajla.  

Druk o zmienionej wielkości czcionki  

Druk o zmienionej wielkości czcionki jest usługą, umożliwiającą osobom 

słabowidzącym czytanie potrzebnych im materiałów. Polega on na stosowaniu w materiałach 

drukowanych większej czcionki. Jej wielkość zależy zarówno od ostrości wzroku, jak 

i wielkości pola widzenia osoby słabowidzącej. W materiałach zachowywany jest także 

niezbędny kontrast między tłem i drukiem. Ważne jest również, aby stosowane rozwiązania 

graficzne nie zaburzały czytelności i przejrzystości dokumentu.  
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Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)  

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej pozwala osobom, 

których niesprawność uniemożliwia samodzielną pracę z tekstem czarnodrukowym na 

wypożyczanie pozycji dostępnych jedynie nauczycielom akademickim. Istnieje możliwość 

kserowania lub skanowania potrzebnych fragmentów tekstu. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej powstały stanowiska pracy dla osób z niesprawnością 

wzrokową. Dostępne są powiększalniki telewizyjne oraz komputery z przystawkami 

mówiącymi i skanerami.  

Wypożyczalnia Przenośnego Specjalistycznego Sprzętu Komputerowego i Elektronicznego.  

 W celu stworzenie możliwości samodzielnego robienia notatek na zajęciach, 

utworzyliśmy dla studentów z niesprawnościami wzrokowymi, słuchowymi lub 

z niesprawnymi rękoma –  Wypożyczalnię Przenośnego Specjalistycznego Sprzętu 

Komputerowego i Elektronicznego. Studenci i pracownicy mogą wypożyczyć następujące 

elektroniczne urządzenia przenośne:  

– notebooki,  

– programy udźwiękawiające Window-Eyes i Jaws,  

– notesy brajlowskie (Braille Lite 40),  

– notesy mówiące (Braille 'n Speak, Kajetek),  

– monitor brajlowski,  

– programy powiększające Zoom Text,  

– alternatywne klawiatury,  

– HeadMouse,  

– MyszOnki,  

– systemy e-Beam sczytujące zapis z białych tablic do komputera,  

– systemy FM, wspomagające słyszenie.  

Usługi dla osób z niesprawnością ruchową  

Likwidacja barier środowiska fizycznego: architektonicznych oraz transportowych 

(dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych uczelni oraz zapewnienie usług 

specjalistycznych). Obecnie UW posiada 13 w pełni zaadoptowanych budynków oraz 15 

częściowo zaadaptowanych, 2 Domy studenckie, Bibliotekę Uniwersytecką oraz stołówkę. 

Z myślą o potrzebach osób z niesprawnością narządu ruchu instalowane są dźwigi osobowe, 
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podnośniki, budowane podjazdy, dostosowanie korytarze, drzwi, przystosowanie sal 

wykładowych oraz łazienki, dostosowanie pokoi w domach studenckich. Przygotowywany 

jest również teren wokół uczelni poprzez likwidowanie krawężników, wyznaczanie miejsc 

parkingowych wokół uczelni. Dwa autobusy, przystosowane do przewozu osób, 

poruszających się na wózkach, bezpłatnie dowożą studentów z miejsca zamieszkania na 

zajęcia akademickie. W roku akademickim 2006/2007 z transportu korzystało 40 studentów 

przez 7 dni w tygodniu. W budynkach niedostosowanych architektonicznie studenci mogą 

liczyć na pomoc w postaci zamiany sal, a także na pomoc asystentów zatrudnionych w BON, 

którzy są odpowiedzialni za bezpieczne przemieszczenie się studenta na wybraną 

kondygnację.  

Usługi dla osób z niesprawnością słuchową 

Studenci niesłyszący i słabosłyszący mogą liczyć na pomoc w pozyskiwaniu notatek 

z wykładów i ćwiczeń. W salach wykładowych w jednym z budynków, gdzie najczęściej 

odbywają się wykłady, jest zainstalowany stacjonarny system FM Solaris, który, 

współpracując z aparatami słuchowymi, wspomaga słyszenie. Ponadto studenci mogą 

wypożyczyć przenośne systemy FM Solaris podczas korzystania z sal, gdzie nie ma 

zainstalowanych pętli indukcyjnych.  

Dodatkową pomocą dla tej grupy studentów jest nauka języka angielskiego 

prowadzona w małych grupach. Uniwersytet zapewnia również pomoc tłumaczy migowych 

w trakcie zajęć.  

Usługi dla osób z chorobami psychicznymi oraz dla osób przewlekle chorych  

Biuro oferuje pomoc w trakcie trwania studiów osobom przewlekle chorym 

i z zaburzeniami psychicznymi. Są to osoby z chorobami nowotworowymi, z cukrzycą, 

z wadami serca i wadami układu krążenia, chore na AIDS, ze stwardnieniem rozsianym, 

z głębokimi nerwicami i schorzeniami neurotycznymi. Formy działania są dostosowane 

do indywidualnych potrzeb studenta i z nim uzgadniane. Do najczęściej stosowanych należą:  

– zmiany formy uczestnictwa w zajęciach poprzez: zwiększenie dopuszczalnej 

absencji, zmianę trybu odbywania zajęć, zmianę sposobu sprawdzania wiedzy,  

– zmiany sposobu organizacji sesji egzaminacyjnej,  

– opiniowanie wniosków dotyczących urlopów okolicznościowych ze względów 

zdrowotnych.  
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 Warunkiem uzyskania pomocy jest podjęcie i kontynuacja specjalistycznego leczenia. 

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom stale rosnącej grupie studentów z zaburzeniami 

i chorobami psychicznymi, od września 2006 r. zostały uruchomione stałe dyżury lekarza 

psychiatry i psychologów, podczas których studenci mogą uzyskać fachową poradę, 

dotyczącą ich problemów.  

Kształtowanie postaw wobec niesprawności   

Proces studiowania osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej na naszej Uczelni 

traktujemy jako realizację prawa i jednocześnie zobowiązanie do jego właściwej organizacji. 

Rozumiemy chorobę, niesprawność jako czynnik, który można całkowicie lub w znacznym 

stopniu zniwelować, odpowiednio organizując elementy środowiska zewnętrznego, w tym 

wypadku szeroko rozumianego procesu dydaktycznego.  

Nieustannie towarzyszy nam świadomość, iż obecna oferta Uniwersytetu nie 

zaspakaja jeszcze w pełni wszystkich potrzeb niepełnosprawnych kandydatów, studentów 

i pracowników. Mamy jednak nadzieję, że otwartość naszego spojrzenia, wypracowywanie 

i poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwoli na dostosowanie tej płaszczyzny, która łączy 

daną osobę ze społecznością akademicką na naszej Uczelni. Stale rosnąca liczba studentów 

naszej uczelni pokazuje, że jest to właściwy kierunek.  
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 NOWE TECHNOLOGIE – WYPOSAŻENIE DLA UCZNIA 

I STUDENTA 

Paweł Wdówik, BON UW 

WYPOSAŻENIE UCZNIA Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W SPRZĘT KOMPUTEROWY 

Szeroka gama urządzeń adaptacyjnych, przeznaczonych dla osób niewidomych, ich 

różnorodność oraz złożoność, powodują, iż dobór konkretnych rozwiązań do potrzeb 

poszczególnych jednostek wymaga pogłębionej znajomości zagadnienia. Mimo to, warto 

omówić kilka istotnych czynników, kluczowych przy doborze wyposażenia ucznia 

z dysfunkcją wzroku, ponieważ profesjonalny system doradztwa w tej dziedzinie zupełnie 

w naszym kraju nie istnieje. Niestety, głównymi instytucjami doradczymi pozostają nadal 

firmy, sprzedające technologie asystujące, co w oczywisty sposób podważa obiektywizm 

udzielanych przez nie rad. Dlatego w artykule zostaną omówione najistotniejsze czynniki, na 

które warto zwracać uwagę przy doborze urządzeń dla konkretnego ucznia.  

Zasadniczym czynnikiem, determinującym wybór urządzeń wspomagających, jest 

wiek ucznia. Pozostałe, do których należy zaliczyć: rodzaj szkoły, znajomość pisma brajla, 

miejsce wykorzystywania urządzeń (klasa, dom, biblioteka szkolna), są do pewnego stopnia 

pochodną wieku ucznia. Innym, ważnym kryterium, którego nie można także pominąć, jest 

stopień utraty wzroku. 

Ten ostatni czynnik pozwala podzielić, w pewnym uproszczeniu, osoby z dysfunkcją 

wzroku na dwie zasadnicze grupy: korzystające i niekorzystające ze wzroku. Mając 

świadomość zastosowanego uproszczenia, o pierwszej grupie będziemy mówić jako 

o osobach słabowidzących, o drugiej zaś jako o osobach niewidomych.  

W przypadku osób niewidomych, zasadnicze pytanie, na które należy odpowiedzieć 

przed zakupem sprzętu komputerowego, dotyczy wykorzystania pisma brajla.  
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Dostępny na rynku komputerowym asortyment urządzeń można podzielić na dwie 

kategorie. Pierwsza to urządzenia brajlowskie, czyli takie, które komunikują się 

z użytkownikiem za pomocą informacji prezentowanych w brajlu, druga grupa to urządzenia 

„mówiące”, tzn. takie, które  do komunikacji z użytkownikiem używają syntezatorów mowy. 

Bez przesady można powiedzieć, iż urządzenia te dzieli przepaść cenowa, gdyż te 

wykorzystujące pismo brajla są wielokrotnie droższe. Dla wielu nauczycieli, rodziców 

i dyrektorów szkół argument ten zamyka dyskusję nad wyborem grupy urządzeń. 

Wobec tego, pytanie o chęć i możliwość stosowania pisma brajla w ogóle nie pada. 

Tymczasem jest to pytanie zasadnicze. Trzeba bowiem wiedzieć, iż wykorzystanie urządzeń 

opartych wyłącznie na dźwięku, nie pozwala uczniowi na samodzielne czytanie. Oczywiście 

będzie on mógł zapoznawać się z materiałami, słuchając ich, ale w żadnym stopniu nie jest to 

równoważne z samodzielnym czytaniem. Skutkiem tego jest brak podstawowych 

kompetencji, jakie nabywa się w procesie czytania. 

Wobec tego staje się sprawą jasną, iż dla dzieci, które są na etapie nauki czytania 

(poziom kształcenia zintegrowanego), wybór urządzeń mówiących i brak dostępu do tekstu 

pisanego jest skazaniem ich na nieopanowanie umiejętności czytania. Pociąga to za sobą 

konsekwencje w postaci znacznych trudności w nauce pisania, ortografii itp. 

Argument ten jest oczywiście o wiele mniej istotny w przypadku osób, które posiadły 

zdolność czytania, a więc studentów, młodzieży licealnej. 

Nowoczesny sprzęt adaptacyjny pozwala na korzystanie z pisma brajla przez ucznia 

i nauczyciela, bez konieczności opanowywania tego systemu przez pedagogów. Wydaje się, 

iż może to mieć ogromne znaczenie dla zmiany podejścia i większej otwartości na uczniów 

z dysfunkcja wzroku w szkołach ogólnodostępnych. 

Urządzenia i oprogramowanie dla osób całkowicie niewidomych 

Pomimo ciągle powtarzających się prób tworzenia urządzeń specjalistycznych, 

adresowanych wyłącznie do użytkowników pozbawionych wzroku, dominująca tendencja 

w dziedzinie technologii adaptacyjnych polega na tworzeniu takich programów i urządzeń, 

których zadaniem jest umożliwienie pracy ze standardowym komputerem 

i oprogramowaniem. Tak więc, powstają programy, pozwalające na obsługę komputera dzięki 

otrzymywanym komunikatom głosowym lub też dzięki komunikatom prezentowanym 

w brajlu. 
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Fakt ten jest o tyle istotny, iż oznacza on brak konieczności budowania całkowicie 

odmiennego stanowiska komputerowego dla ucznia niewidomego. Aby tradycyjny komputer 

– zarówno stacjonarny jak i przenośny – mógł być używany przez osobę niewidomą, 

niezbędne jest zainstalowanie w nim programu odczytu ekranu. Zadaniem takiego programu 

jest przekazywanie użytkownikowi informacji pojawiających się na ekranie, za pomocą 

alternatywnych kanałów komunikacji. Są nimi dźwięk – dzięki zainstalowanemu 

syntezatorowi mowy lub pismo brajla – poprzez podłączony do komputera monitor 

brajlowski. 

Zastosowanie  któregokolwiek z tych rozwiązań pozwoli osobie niewidomej na pracę 

ze wszystkimi programami, oprócz typowo graficznych – np.: służących do rysowania czy 

obróbki obrazów i zdjęć. 

Tak więc, uczeń będzie mógł czytać dokumenty przygotowane w edytorach tekstów, 

przeglądać strony internetowe, odczytywać wiadomości pocztowe. Będzie także mógł pisać; 

używając standardowej klawiatury komputerowej. 

Należy mocno podkreślić, iż nie jest konieczne wyposażanie stanowiska 

komputerowego ucznia niewidomego w specjalną klawiaturę brajlowską. Brak wzroku 

bowiem nie pozwala jedynie na percepcję informacji przychodzących, a więc tych 

wyświetlanych przez komputer na monitorze, nie ma zaś wpływu na zdolność osoby 

niewidomej do sprawnego wysyłania informacji, które wprowadzane są do komputera za 

pomocą palców piszących na klawiaturze. Tzw. pisanie bezwzrokowe, należące do 

podstawowych umiejętności profesjonalnych sekretarek, jest rzeczą powszechnie znaną. 

W taki sam sposób będzie korzystał z klawiatury całkowicie niewidomy użytkownik 

komputera.   

Trudności mogą wystąpić jedynie u osób ze sprzężonymi niesprawnościami. Jedyne, 

o co należy zadbać, to specjalny program, umożliwiający nauczenie się rozmieszczenia 

klawiszy na standardowej klawiaturze. 

Obecnie programy odczytu ekranu oferowane na rynku są zaopatrzone w syntezator 

mowy polskiej, który również stanowi element oprogramowania. Trzeba zadbać tylko o to, by 

komputer posiadał kartę dźwiękową i głośniki lub słuchawki. Ceny programów odczytu 

ekranu nie przekraczają kwoty 3000 złotych. 

Wielokrotnie droższe są niestety monitory brajlowskie, których ceny kształtują się od 

kilkunastu do nawet trzydziestu kilku tysięcy złotych. Bariera finansowa może się okazać 

przeszkodą nie do pokonania, szczególnie, że do tej pory nie istnieje w Polsce system 
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wsparcia dla szkół ogólnodostępnych, tworzących warunki do kształcenia uczniów 

z dysfunkcją wzroku. 

Monitory brajlowskie są urządzeniami konstruowanymi tak, by można było umieścić 

na nich klawiaturę, dzięki czemu linia „wyświetlająca” informacje w brajlu ulokowana jest 

poniżej dolnej krawędzi klawiatury. Składa się ona z pewnej liczby modułów, których celem 

jest prezentowanie znaków brajlowskich – jeden moduł, składając się z 8 ruchomych igiełek, 

służy do pokazywania jednego znaku. Elementy te są najdroższą częścią monitora. 

W związku z tym, im większy monitor brajlowski, tym jego cena wyższa – monitory, 

zawierające ok. 20 znaków, kosztują poniżej 10 tysięcy złotych, a te największe – 80-

znakowe – ponad 30 tysięcy złotych. 

Praca z monitorem brajlowskim jest możliwa dopiero, gdy jest on zarządzany przez 

program odczytu ekranu, którego zakup trzeba również uwzględnić. Oczywiście, zwiększa to 

dodatkowo koszt stanowiska. 

Bardzo ważnym elementem stanowiska dla osoby niewidomej jest oprogramowanie 

rozpoznające druk oraz skaner. Dzięki nim możliwe staje się czytanie zwykłych książek. Aby 

wydrukowana na papierze książka mogła być przeczytania przez osobę pozbawioną wzroku, 

należy umieścić ją na skanerze, zeskanować potrzebny fragment, który następnie zostanie 

poddany obróbce przez program rozpoznający druk, należący do grupy programów „OCR” 

(optical charakter recognition – optyczne rozpoznawanie druku). 

W procesie rozpoznawania stron z zeskanowanych obrazów, zostają wyodrębniane 

poszczególne litery, które następnie zapisywane są już jako zwykłe znaki – takie same, jak te 

wprowadzane z klawiatury. Powstały w ten sposób tekst można zapisać jako dokument MS 

Word, a następnie odczytać go za pomocą opisanych wyżej urządzeń. 

Możliwości, jakie daje korzystanie ze skanera i programów OCR, stanowią chyba 

największą zmianę w wyrównywaniu szans edukacyjnych osób niewidomych, które – dzięki 

nim – mogą samodzielnie czytać książki. 

Tworzenie wydruków brajlowskich 

Jeżeli chcemy, aby osoba niewidoma otrzymywała materiały dydaktyczne w brajlu, 

niezbędne jest zakupienie dodatkowo drukarki brajlowskiej – koszt powyżej 10 tysięcy 

złotych – i, ewentualnie, programu do konwersji dokumentów na pismo brajla. 

Najpopularniejsza w Polsce drukarka Everest posiada takie oprogramowanie udostępniane 

bezpłatnie, ale programy o dużych możliwościach kosztują ok. 2000 złotych. 
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Nie wydaje się jednak, by zakup drukarki i oprogramowania do konwersji 

dokumentów był sprawą tej wagi, co zapewnienie możliwości stałego korzystania z takich 

peryferyjnych urządzeń brajlowskich, jak wspominane już monitory lub też opisane poniżej 

notatniki brajlowskie. Ze względu na możliwość rzeczywistego czytania i pisania, urządzenia 

te są znacznie bardziej funkcjonalne niż drukarka brajlowska. W związku z tym, powinny one 

być stosowane w przypadku uczniów nabywających i rozwijających umiejętność czytania i 

pisania. 

Opisane powyżej rozwiązania pozwalają osobie niewidomej na korzystanie zarówno 

z komputera stacjonarnego jak i komputera przenośnego. Rozważając jednak wariant 

przenośnego stanowiska pracy należy wziąć także pod uwagę rozwiązanie, jakim są 

elektroniczne notatniki brajlowskie. 

Notatniki dla osób niewidomych występują w dwóch wersjach – jako notatniki 

mówiące, lub notatniki brajlowskie. Te ostatnie, oprócz wbudowanego syntezatora mowy, 

posiadają także monitor brajlowski – zależnie od modelu, liczący od 18 do 40 znaków 

brajlowskich. 

Nowoczesne notatniki brajlowskie to nie tylko urządzenia, umożliwiające 

sporządzanie notatek z możliwością późniejszego ich przeczytania lub odsłuchania. Dzięki 

rozbudowanym funkcjom komunikacyjnym pozwalają one na szybki transfer danych z 

komputera – za pomocą łącza USB, Bluetooth lub przy użyciu nośnika Pendrive. Warto o tym 

pamiętać, gdyż dzięki łatwemu przesyłaniu plików możliwa staje się wymiana dokumentów 

między uczniem i nauczycielem – np. odbieranie prac domowych, przekazywanie materiałów 

pomocniczych przygotowanych przez nauczyciela itp. Jeszcze raz wypada podkreślić, iż 

przygotowane materiały nie wymagają żadnych dodatkowych dostosowań – o ile nie są 

plikami graficznymi, a więc nauczyciel nie jest zmuszony do dodatkowego wysiłku, jakim 

mogłyby być choćby teksty przepisywane na brajla. 

Notatniki wyposażone są także w możliwość pracy z Internetem, posiadają terminarze, 

kalkulator, obsługują pliki audio, mogą służyć jako magnetofon, a więc osoba niewidoma 

może na nich po prostu nagrywać. 

Szczególnie warto zwrócić uwagę na notatnik Braille Sense, który jako jedyny na 

rynku posiada wbudowany wyświetlacz. Może to okazać się szczególnie przydatne w pracy 

z uczniami najmłodszych klas, gdyż umożliwia kontrolę wzrokową poczynań ucznia. 

Notatniki wagowo – zależnie od modelu, mieszczą się w przedziale od 0,5 kg do  

niecałych 2 kg. Znacznie mniejsze i lżejsze są notatniki, które nie posiadają monitora 
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brajlowskiego – np. notatnik kajetek, dzięki czemu znajdują wielu zwolenników wśród 

studentów. 

Notebook czy notatnik 

Ze względu na organizację  zajęć w szkołach ogólnodostępnych, zapewnienie 

uczniowi niewidomemu przenośnego stanowiska pracy wydaje się być sprawą kluczową. 

Możliwe jest więc wyposażenie go w notatnik lub też w komputer przenośny z programem 

odczytu ekranu. 

Z pewnością, ze względu na wygodę nauczyciela, komputer byłby rozwiązaniem 

korzystniejszym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę także wygodę ucznia – notatnik jest 

urządzeniem mniejszym i lżejszym od laptopa. Niebagatelne mogą okazać się także względy 

bezpieczeństwa. O ile notatnik jest urządzeniem bardzo specyficznym, a jego wykorzystanie 

przez osoby pełnosprawne jest mało prawdopodobne – ze względu na brak monitora, to 

notebooki są atrakcyjne dla wszystkich, a ich funkcjonalność jest powszechnie znana. Wśród 

studentów niewidomych Uniwersytetu Warszawskiego zdarzały się już kradzieże  

komputerów przenośnych, przy czym należy sądzić, iż właśnie kwestia ich powszechnej 

użyteczności i łatwości sprzedaży jest czynnikiem generującym zagrożenie. 

Z aspektów funkcjonalnych, trzeba zwrócić uwagę na szybkość uruchamiania obu 

urządzeń. Notatniki włącza się znacznie szybciej, a gotowość do pracy osiągają one w kilka 

sekund. Mimo swych niewątpliwych zalet, wydajność notatników ciągle jeszcze znacząco 

odbiega od wydajności komputerów, dlatego pełne wyposażenie osoby niewidomej musi 

uwzględniać możliwość posiadania komputera. Notatnik jest rozwiązaniem wysoko 

funkcjonalnym w sytuacjach wymuszonej mobilności użytkownika, jednak w pracy w domu 

jego użytkownik będzie zmuszony korzystać z komputera. 

Istotną przewagą komputerów przenośnych jest możliwość skanowania książek 

w czytelniach. Nowoczesne płaskie skanery, ważące ok. 0,5 kg, mogą być przenoszone wraz 

z laptopem i tworzą razem stanowisko pracy, dające studentom niewidomym ogromną 

niezależność. 

Rozwiązania dla osób słabowidzących 

W przypadku osób z częściową utratą wzroku, najpopularniejszym rozwiązaniem, 

umożliwiającym im pracę z komputerem, jest stosowanie programów powiększających lub 

monitorów o dużej przekątnej. 
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Zastosowanie monitora o przekątnej powyżej 19 cali, daje wielu osobom z dysfunkcją 

wzroku na tyle duży komfort pracy, że nie potrzebują one dalszych rozwiązań adaptacyjnych. 

W przypadku uczniów i studentów z poważnie osłabionym widzeniem, które 

uniemożliwia pisanie ręczne, zalecanym rozwiązaniem będzie komputer przenośny 

wyposażony w program powiększający i/lub program odczytu ekranu. Niektóre programy 

powiększające są dodatkowo zaopatrzone w syntezator mowy, pozwalający na równoległe 

z czytaniem słuchanie treści przeglądanych dokumentów. Ma to duże znaczenie przy 

poważnie osłabionym widzeniu, gdzie długie czytanie jest zbyt męczące. Dla tej grupy  

uczniów i studentów opisana powyżej możliwość współpracy ze skanerem będzie również 

bardzo ważnym rozwiązaniem, umożliwiającym zdobywanie informacji. 

Programy powiększające pozwalają na indywidualne dopasowanie używanego 

powiększenia od 2 do 32 razy. Umożliwiają także indywidualny dobór kolorów liter i tła tak, 

by kontrast był najkorzystniejszy dla użytkownika. Ceny programów powiększających 

oscylują w przedziale 1400-2000 złotych. 

Ważnymi, dla osób uczących się, urządzeniami są także tzw. powiększalniki. Są to 

urządzenia złożone z kamery i monitora. Pozwalają one na oglądanie materiałów 

drukowanych, które, dzięki kamerze, są przekazywane w powiększeniu na ekran.. 

Istnieją zarówno powiększalniki stacjonarne, posiadające duże 17-20-calowe 

monitory, jak i powiększalniki przenośne – przeznaczone do użytku indywidualnego. Mogą 

one być wykorzystywane do pracy w klasie, na wykładzie czy w bibliotece. Posiadają 

niewielki – kilkucalowy wyświetlacz, na którym, w dobranym do swoich potrzeb 

powiększeniu, uczeń może oglądać wycinek tekstu, jaki pokazuje mała kamera. 

Ceny powiększalników stacjonarnych zaczynają się od 10 tysięcy złotych, 

powiększalniki przenośne mieszczą się w przedziale od kilku do prawie 20 tysięcy złotych – 

zależnie od modelu. 

Podsumowanie 

Żyjemy w czasach technologicznej rewolucji. Coraz szybciej następujące zmiany 

i wzrastająca powszechność w wykorzystaniu komputerów powodują, że stają się one 

nieodzownym elementem nowoczesnej edukacji. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku ta 

technologiczna rewolucja oznacza coś więcej niż tylko wzbogacenie wachlarza narzędzi 

edukacyjnych. Oznacza ona nieistniejącą do tej pory niezależność w zdobywaniu informacji 

oraz możliwość pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym poza szkolnictwem 
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specjalnym. Muszą o tej zmianie wiedzieć nie tylko osoby niewidome, ale także ich najbliżsi. 

Fakt ten musi zakorzenić się przede wszystkim w świadomości nauczycieli, jak również tych, 

którzy decydują o kształcie polskiej edukacji. Tworzenie szkoły bez barier jest teraz możliwe 

bardziej niż kiedykolwiek przedtem, a nowoczesne technologie są narzędziem, którego 

znaczenia w tym procesie ignorować nie wolno. 
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Michał Frelek, PW 

Michał Krajewski, UW 

KSIĄŻKI W FORMACIE DAISY  

Książka w formacie DAISY, tak jak jej drukowany odpowiednik, składa się z treści 

ułożonej liniowo, przy czym, w przeciwieństwie do klasycznych publikacji, treść może być 

dostępna w kilku formach: tekstowej, dźwiękowej i w nowszych wersjach DAISY – również 

jako obrazki. Oczywiście wszystkie formy są ze sobą odpowiednio zsynchronizowane. Treść 

jest podzielona na frazy, które stanowią najniższy poziom nawigacyjny książki. Czytelnik 

może się swobodnie po nich poruszać, przechodząc do następnej, poprzedniej bądź do 

dowolnej. W zależności od zamierzeń adaptatorów, frazy mogą reprezentować poszczególne 

słowa, zdania, paragrafy, strony itp. Oczywiście wiadomo, że im gęstszy podział, np.: zdania, 

tym więcej pracy w jego przygotowanie i synchronizacje musieli włożyć wydawcy. Dla 

przykładu, podczas opracowywania książek Going for Gold zdecydowano się na wydzielenie, 

jako fraz, poszczególnych zdań tekstu, a w niektórych sytuacjach nawet i konkretnych słów, 

w wyniku czego jedna książka zawiera około siedmiu tysięcy fraz. Większość informacji o 

książce zapisana jest w plikach synchronizacyjnych, z których każdy jest zbiorem punktów 

synchronizacyjnych i każdy z nich zawiera informacje o tym, jaka część tekstu odpowiada 

jakiej części dźwięku. Jednak tylko i wyłącznie kolejność w jakiej punkty synchronizacyjne 

występują implikuje porządek liniowy treści, np.: jeśli pierwszy punkt synchronizacyjny 

wskazuje na ostatnie 20 sekund pliku audio, zaś następny punk na pierwsze 10 sekund tego 

pliku, to podczas odtwarzania książki najpierw usłyszymy fragment z końca pliku audio, 

a potem z początku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku tekstu. 

Aby ułatwić nawigację po książce, użytkownik ma dostęp do struktury spisu treści, po 

której może się swobodnie poruszać. Wybranie jakiegoś jej elementu, powoduje przeniesienie 

do związanego z nim fragmentu książki. Oczywiście nie ma żadnych powodów, by spis treści 

książki DAISY dokładnie odpowiadał jej drukowanej wersji. Dla zwiększenia wygody 

użytkownika, adaptatorzy mogą dodać nowe elementy spisu, które nie występowały 

w oryginale i tak się też stało w przypadku podręczników Going for Gold. W każdym z nich 

zostało zdefiniowane blisko dwa tysiące elementów spisu treści i, prócz podziału na rozdziały 

i podrozdziały, zawarte są w nim informacje o podziale na zadania i na poszczególne jego 
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części. Pozwala to czytelnikowi na przeskoczenie do następnego lub poprzedniego zadania 

bądź jego części. W publikacjach DAISY możliwe jest również zapisanie informacji o 

podziale treści na strony, co umożliwia swobodną po nich nawigację np.. przejście do 

następnej, poprzedniej bądź konkretnej strony. 

Prócz standardowej treści, w książkach DAISY mamy również cztery specjalne 

rodzaje treści. Informacje o numerze strony są wyróżnione jako jeden z nich, następnym jest 

tzw. treść poboczna, najczęściej tak oznaczane są fragmenty, które w książce drukowanej 

występowały na marginesie itp. Kolejny typ to notatki adaptatorów, czyli informacje, nie 

występujące w oryginalnej wersji i dodane podczas jej adaptacji do DAISY. Ostatnim typem 

są przypisy. W zależności od ustawień odtwarzacza, konkretny typ treści może być pomijany 

np.: nie będą odczytywane numery stron bądź przypisy itp. 

Jeśli dostępna jest forma tekstowa, wówczas użytkownik powinien mieć dostęp do 

swobodnego jej przeszukiwania. Powinno wyglądać to tak, iż po podaniu konkretnego wzorca 

do wyszukania, przeglądany jest cały tekst książki i po odnalezieniu poszukiwanej frazy, 

odtwarzanie rozpoczyna się od punktu synchronizacyjnego, który ją zawiera. 

Nie ma wymogu by cała treść książki była dostępna zarówno w formie tekstowej, jak 

i dźwiękowej. Z tego powodu adaptacje DAISY można podzielić na następujące typy: 

– pełne audio i tytuł – w tym wypadku cała treść dostępna jest w formie dźwiękowej zaś 

spis treści składa się jedynie z tytułu, który dostępny jest również w formie tekstowej; 

w tym przypadku można poruszać się po książce jedynie linearnie; 

– pełne audio i spis treści – jak poprzednio, cała treść książki jest dostępna w formie 

dźwiękowej; zapisana kompletna struktura spisu treści  pozwala na nawigację po niej; 

– pełne audio i spis treści oraz częściowa informacja tekstowa – w takiej sytuacji 

dodatkowa treść tekstowa ma na celu umożliwienie wyszukiwania konkretnych słów 

kluczowych w książce; 

– pełne audio i pełen tekst – w pełni zsynchronizowana książka. zapewniająca dostęp do 

wszystkich możliwości udostępnianych przez format; 

– pełny tekst i częściowa informacja audio – przykładem zastosowania mogą być 

słowniki, gdzie zazwyczaj tylko wymowa danego hasła dostępna jest w formie 

dźwiękowej; 

– pełny tekst bez dźwięku.  
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Adaptacja książki Going for Gold  

Adaptacja książki Going for Gold w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości, które 

daje standard DAISY. Występuje całkowicie zsynchronizowana forma dźwiękowa i tekstowa 

treści, dzięki czemu możliwe jest swobodne wyszukiwanie fraz. Istnieje bardzo rozbudowany 

spis treści i podział na strony, ułatwiający nawigację po książce.  

Poza wspomnianymi poniżej sytuacjami, treść książki została podzielona na punkty 

synchronizacyjne, zgodnie z podziałem zdaniowym (tj. jeden punkt synchronizacyjny to 

jedno zdanie). W ramkach ze słowami, każde słowo stanowi osobny punkt synchronizacyjny. 

Opisy obrazków, numery strony i przypisy są pojedynczymi punktami synchronizacyjnymi, 

bez względu na ilość zdań, z których się składają. W tekstach, z wyróżnionym podziałem na 

linie, każda linia stanowi osobny punkt synchronizacyjny – podział na zdania jest wówczas 

nieistotny. Tytuły unitów, podrozdziałów, paragrafów, artykułów itp. stanowią osobne punkty 

synchronizacyjne.  

W przypadkach, kiedy zastosowane konstrukcje (np. definicje) nie są zdaniami, każda 

taka konstrukcja stanowi osobny punkt synchronizacyjny (według linii, w której się znajduje).  

Spis treści podręcznika Going for Gold 

Części książki odwołują się do elementów spisu treści na odpowiednich poziomach: 

– poziom 1. – rozdziały (UNITY),  grammar i writing reference, communication 

activities oraz strona tytułowa książki; 

– poziom 2. – podrozdziały (np. grammar, writing, reading), sekcje w writing reference, 

numery unitów w grammar reference oraz communication activities; 

– poziom 3. – zadania, duże artykuły, punkty w grammar reference oraz writing 

reference; 

– poziom 4. – części zadania (listy punktów, listy wyrazów, teksty w zadaniach, ramki, 

itp.), paragrafy w artykułach, części punktów w grammar ref.; 

– poziom 5. i 6. – przy głębszym podziale ramek, artykułów na sekcje. 

Dodatkowo zadanie może być podzielone na  punkty (wtedy są one umieszczone na 

poziomie 4., a elementy z poziomu 4. i 5. schodzą analogicznie  na 5. i 6.).  W rozdziałach 

Progress check zadania są umieszczane na poziomie 2., a, co za tym idzie, wszystkie 

składniki zadań są umieszczone o poziom wyżej niż wynikałoby to z powyższych reguł.  
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Treść pomijalna książki Going for Gold 

W treści książki Going for Gold zamieszczone są rysunki oraz fotografie. Do każdej 

z nich dołączony jest opis tekstowy oraz audio. Opisy te mają status notatek adaptatorów 

(producer notes). W książce występują również przypisy (sidebars).  

Uwagi dotyczące użycia książek Going for Gold  

Książki znajdują się w katalogach w postaci plików (jedna książka w katalogu). 

W katalogach tych znajdują się pliki treści, audio oraz metadanych, potrzebne do odtwarzania 

w formacie DAISY 2.02. Aby odtworzyć książkę, należy odczytać (otworzyć) ją 

w wybranym programie (urządzeniu) obsługującym format DAISY – sposób jest zależny od 

programu (urządzenia). Wczytanie książki polega najczęściej na wskazaniu pliku ncc.html 

znajdującego się w katalogu z nią. W celu uniknięcia zniszczenia książki nie należy ręcznie 

modyfikować ani usuwać żadnych plików z tego katalogu. Po wczytaniu książki zostaniemy 

przeniesieni do fragmentu, w którym zakończyliśmy ostatnio pracę. W zależności od funkcji 

odtwarzacza, niektóre funkcje książek mogą być niedostępne. Aby poruszać się po punktach 

synchronizacyjnych, należy upewnić się, że odtwarzacz jest ustawiony na taki tryb pracy, 

a nie np.: na przeskakiwanie co określoną ilość czasu.  

 Poruszanie po książce  

Chcąc przeglądać (czytać) książkę, możemy poruszać się w niej na dwa sposoby. 

Pierwszy – to znaleźć żądaną pozycję ze spisu treści (odczyt rozpocznie się od punktu 

synchronizacyjnego na który wskazuje dana pozycja), drugi polega na poruszaniu się co 

punkt synchronizacyjny w obrębie jednej (lub wielu) pozycji spisu.  

W obu tych przypadkach, jeśli odtwarzacz pozwala na wyświetlenie tekstu, będzie 

widoczny (lub zaznaczony) dowiązany tekst do aktualnie czytanego punktu 

synchronizacyjnego.  

W celu odszukania wybranego elementu książki należy znaleźć w spisie treści 

najbliższy, zawierający go, element, a następnie przeszukać wnętrze tego elementu po 

punktach synchronizacyjnych, aż do jego odnalezienia. Programy wyświetlające tekst 

graficznie mogą pozwolić na zaznaczenie elementu wskaźnikiem.  
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 ADAPTACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW NIEWIDOMYCH 

I SŁABOWIDZĄCYCH 

Agnieszka Wdówik, Ośrodek Adaptacji APS 

Paweł Wdówik, BON UW 

ZASADY ADAPTACJI PODRĘCZNIKÓW DO ZAPISU BRAJLOWSKIEGO  

W dobie, gdy coraz większego znaczenia nabiera wykorzystywanie przez osoby 

niewidome dokumentów w formie elektronicznej – w postaci plików czytanych za pomocą 

udźwiękowionego komputera, tym bardziej należy odkreślać wagę stosowania pisma brajla 

w dydaktyce – szczególnie dydaktyce w klasach młodszych. Prawidłowo przygotowane 

podręczniki brajlowskie pozwolą bowiem na uchronienie dziecka od braku umiejętności 

prawidłowego pisania i czytania, dając mu jednocześnie szanse na możliwie pełny udział 

w zajęciach wraz z jego pełnosprawnymi koleżankami i kolegami.  

Opisane poniżej podejście do adaptacji materiałów dydaktycznych opiera się na 

dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze, jakikolwiek podręcznik jest obiektem 

podlegającym ochronie przez ustawę o pawie autorskim i jako własność intelektualna autora 

nie może być modyfikowany, nawet jeśli przyświecają temu cele tak społecznie ważne, jak 

udostępnienie materiału osobie niewidomej. Po drugie, adaptacja powinna być 

przeprowadzona tak, by wersja brajlowska była jak najwierniejsza oryginałowi i zawierała 

wszystkie elementy pozwalające na wykorzystanie podręcznika w środowisku mieszanym – 

obejmującym osoby niewidome i pełnosprawne.  

Prawidłowo przeprowadzona adaptacja powinna zawierać wszystkie teksty, polecenia, 

zadania, artykuły, itd. o niezmienionej treści, a także powinna zawierać wszystkie elementy 

graficzne w formie dostępnej osobie niewidomej.  
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Zaadaptowany podręcznik powinien również zawierać wszystkie elementy służące 

właściwemu nawigowaniu po książce, w postaci zgodnej z oryginałem czarnodrukowym, 

a więc: numery stron czarnodrukowych, ten sam sposób numerowania rozdziałów, 

podrozdziałów, poleceń czy zadań.  

Tradycyjny sposób adaptowania materiałów na brajla opierał się na tworzeniu wersji 

wyłącznie tekstowej. Polecenia do ćwiczeń czy inne fragmenty, oparte na grafice niemożliwej 

do opisania, były zmieniane lub pomijane. Wersja brajlowska nie posiadała również 

numeracji stron z oryginału, skutkiem tego znacząco mogła odbiegać od oryginału, 

a równocześnie praca z nią w grupie mieszanej była mocno utrudniona.  

Proponowane podejście, oprócz pełnej informacji o wyglądzie i treści oryginału 

(np. informacje: Czcionka w kolorze żółtym została zastąpiona nawiasem kwadratowym), 

zawiera także nowy sposób formatowania, ułatwiający orientację w tekście.  

W formatowaniu tradycyjnym stosowano zasadę wcięć – akapity, początki ćwiczeń, 

itp. rozpoczynano od 3. kratki, natomiast cały tekst dosuwano do lewego marginesu. Nowe 

podejście zakłada przesuwanie początków do lewego marginesu, co znacznie upraszcza 

lokalizowanie nowych ćwiczeń, akapitów itp.  

Jaki sprzęt jest potrzebny do przeprowadzenia pełnej adaptacji podręcznika?  

Aby osoba widząca mogła przeprowadzić prawidłową i maksymalną adaptację 

podręcznika czarnodrukowego dla osoby niewidomej posługującej się pismem Braille’a 

należy mieć dostęp do następującego sprzętu:  

– standardowego stanowiska komputerowego z edytorem tekstów (np. programem 

Microsoft Word), 

– skanera z oprogramowaniem OCR, 

– programu umożliwiającego konwersję dokumentu na brajla i formatowanie 

dokumentu brajlowskiego, 

– drukarki brajlowskiej, 

– sprzęt do przygotowywania grafiki dotykowej (np. drukarki brajlowskiej do druku 

grafiki dotykowej lub wygrzewarki do produkcji grafiki dotykowej na puchnącym 

papierze), 

– sprzętu do przygotowywania obrazków dźwiękowych.  
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Jak  zaadaptować podręcznik?  

Adaptacja podręcznika do formatu brajla jest procesem złożonym i najlepiej, jeśli zajmują się 

nią osoby przygotowane do tego zawodowo. Jeśli jednak nauczyciel musi sam przeprowadzić 

taką adaptację, jego praca powinna przebiegać w następujących etapach:   

Wybór podręcznika 

Nauczyciel, dokonując wyboru podręcznika, powinien wziąć pod uwagę przede 

wszystkim jego wartość merytoryczną, a także jego atrakcyjność pod względem 

zastosowanych w nim środków dydaktycznych. Jeśli jednak w grupie uczniów znajduje się 

osoba z uszkodzeniem narządu wzroku, warto, przy wyborze podręcznika, wziąć pod uwagę 

konieczność przeprowadzenia adaptacji wszystkich fragmentów, opartych na wzrokowej 

analizie elementów graficznych. Nie oznacza to, że należy wybrać podręcznik pozbawiony 

całkowicie grafiki, trzeba jednak zachować równowagę pomiędzy treścią merytoryczną 

a formą podręcznika.   

Wprowadzenie zawartości podręcznika do komputera 

Drugi etap polega na wprowadzeniu zawartości podręcznika do komputera. Najlepiej 

w tym celu wykorzystać skaner i jeden z dostępnych na rynku programów OCR do 

skanowania i rozpoznawania tekstów – np. Recognita lub obecnie najpopularniejszy – 

FineReader. Podręcznik po procesie skanowania i rozpoznawania należy zapisać w edytorze 

tekstów (np. programie Microsoft Word), zachowując oryginalny podział na strony, ale 

rezygnując z zachowania zeskanowanej grafiki. Następnie należy przejrzeć cały materiał 

i ręcznie poprawić ewentualne błędy, które mogły się pojawić w trakcie procesu 

rozpoznawania tekstu.  

Przygotowanie niezbędnych modyfikacji i „uwag do wersji brajlowskiej” 

Teraz, gdy mamy gotowy dokument z zawartością podręcznika, musimy 

przeprowadzić właściwą adaptację. Współczesne podręczniki zawierają bardzo dużo 

różnorodnych elementów graficznych, mających na celu ułatwienie procesu przyswajania 

wiedzy i zwiększenie motywacji ucznia do nauki. Większość z nich jednak jest trudna lub 

nawet niemożliwa do zastosowania w podręcznikach brajlowskich, ze względu na 

właściwości pisma brajla i zakres możliwości percepcji dotykowej osób niewidomych. Oto 
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wskazówki, jak należy postępować w przypadku niektórych elementów graficznych, 

pojawiających się w podręcznikach: 

– Różne typy czcionek 

Właściwości pisma brajla nie pozwalają nam na łatwe odzwierciedlanie stosowania 

różnych rodzajów, różnej wielkości czcionek, podkreśleń, kursywy, wytłuszczeń druku, 

zmiany koloru druku, itp. Aby poinformować czytelnika tekstu brajlowskiego o zmianie 

wyglądu czcionki, należy stosować dodatkowe oznaczenia w brajlu, które mogą powodować 

utrudnienia w rozumieniu tekstu. Dlatego też należy w tekście brajlowskim ignorować 

zmieniony typ druku zawsze tam, gdzie nie jest on istotny z powodów merytorycznych, a jest 

jedynie ozdobnikiem tekstu. Zmieniony druk zostawia się natomiast zawsze tam, gdzie służy 

on podkreśleniu materiału lub odróżnieniu go od innych jego części. Jeśli występuje w danym 

tekście jeden rodzaj zmienionego druku w wersji brajlowskiej stosuje się zawsze kursywę. W 

takiej sytuacji nie wolno zmieniać oryginalnego testu nawet, gdy wskazuje on, że słowa są 

zaznaczone np. podkreśleniem, a my użyliśmy właśnie kursywy. Zabieg ten nie wymaga 

również żadnych wyjaśnień w uwagach do wersji brajlowskiej. Oznaczenia dwóch lub więcej 

rodzajów druku stosuje się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrozumienia tekstu. 

– Miejsca do wypełnienia, luki nad lub pod pytaniami  

Jeżeli w tekście oryginalnym pozostawiane są puste linie, myślniki, kółka lub ramki 

do udzielenia odpowiedzi, w brajlu należy je pominąć. Natomiast w sytuacji, gdy luki do 

wypełnienia znajdują się w zdaniach należy zaznaczyć je czterema myślnikami. Jeśli luki te 

są dodatkowo numerowane, należy zachować numery umieszczając po nich cztery myślniki. 

Czasami ilość oczekiwanych odpowiedzi lub słów do wpisania w lukę jest wskazana jedynie 

przez ilość luk lub pustych linii pod ćwiczeniem. Wówczas należy tę ilość zapisać w postaci 

liczby w nawiasie ulokowanej w najbardziej odpowiednim miejscu, wstawiając dodatkowo 

uwagę o brzmieniu: Liczba w nawiasie wskazuje ilość odpowiedzi, jaką należy udzielić.  

– Ramki i tabele 

Proste ramki i tabele można wykonać za pomocą niektórych programów do konwersji 

na pismo brajla. Problem pojawia się wówczas, gdy tabela składa się z kilku kolumn o dużej 

zawartości. W takiej sytuacji można zastosować mechanizm odwrócenia układu poziomego 

tabeli na układ pionowy, tak, by kolumny stały się wierszami tabeli, a wiersze kolumnami. 

Należy wówczas taką tabelę poprzedzić uwagą o brzmieniu: Układ poziomy tabeli został 

zamieniony na układ pionowy. Niestety operacja taka nie jest możliwa, gdy tabela ma dużo 

zarówno kolumn, jak i wierszy. W takiej sytuacji należy zawartość kolejnych kolumn 

umieścić jedna pod drugą, zaczynając każdą z nich nagłówkiem od 5. kratki. Jeśli kolumny 
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nie posiadają nagłówków, należy wstawić nagłówki: kolumna 1., kolumna 2. itd. lub kolumna 

lewa, kolumna prawa. 

– Zdjęcia i obrazki 

Proste rysunki i schematy należy przygotować w formie grafiki dotykowej, 

umieszczając we właściwym momencie tekstu uwagę o ich załączeniu na osobnej stronie. Do 

przygotowania grafiki dotykowej potrzebny jest specjalistyczny sprzęt: drukarka brajlowska 

z funkcją druku grafiki dotykowej lub wygrzewarka do produkcji grafiki dotykowej na 

puchnącym papierze. Niestety, wiele obrazków i zdjęć jest niemożliwych do wykonania 

w grafice dotykowej, a następnie do odczytania dotykowego. W takiej sytuacji, należy opisać 

zdjęcie czy rysunek, umieszczając opis w „uwagach do wersji brajlowskiej”. Jeśli również 

opis jest niemożliwy do wykonania, wówczas umieszcza się uwagę o następującym 

brzmieniu: Zdjęcie/rysunek nie został przetworzony na wersję brajlowską. 

– „Uwagi do wersji brajlowskiej”  

Jeśli w tekście musimy zamieścić dodatkowe informacje, opisy obrazków czy 

wyjaśnienia, należy to uczynić w „uwagach do wersji brajlowskiej”. Uwagi takie należy 

wstawiać przed zmienionym tekstem lub w miejscu występowania grafiki, która jest 

w uwagach opisana. Dla odróżnienia od oryginalnej treści tekstu, „uwagi do wersji 

brajlowskiej” powinny być wcięte i zaczynać się od siódmego znaku w pierwszej linii, a od 

piątego w kolejnych. Należy je oznaczać również specjalnym symbolem (punkty 6 i 3), który 

otwiera i kończy każdą uwagę. Nie trzeba natomiast zostawiać pustych linii przed i po 

„uwagach do wersji brajlowskiej”.  

Konwersja na pismo brajla i formatowanie dokumentu brajlowskiego  

Zanim przygotowywany dokument zostanie skierowany na drukarkę brajlowską, 

potrzebna jest jego konwersja – przekodowanie na pismo brajla. Konieczność ta 

spowodowana jest kilkoma istotnymi cechami pisma punktowego.  

Ze względu na wielkość znaków w brajlu, na stronie mieści się o wiele mniej treści – 

zaledwie ok.  27 linii po ok. 30 znaków. Okoliczność ta wymusza potrzebę ponownego 

sformatowania tekstu i ewentualnie nadania mu dodatkowej numeracji stron brajlowskich. 

Specyfika zapisu wszystkich wielkich liter (w brajlu zapisywane są one poprzez 

użycie specjalnego prefiksu, poprzedzającego małe litery), jak również specyfika zapisu cyfr 

(litery a – j poprzedzone  prefiksem) zmuszają użytkownika do użycia programu, który 

dokona odpowiednich zmian.  
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Dodatkowo można przeformatować dokument, odchodząc od klasycznego formatu 

opartego na wcięciach, zastępując go bardziej czytelną metodą wysuwania do lewego 

marginesu jedynie pierwszych linii akapitów i ćwiczeń oraz odpowiedniego przesunięcia 

w prawo reszty tekstu. Pozwala to czytelnikowi na szybką i skuteczną orientację w materiale.  

Wydruk w brajlu 

Ostatnią z szeregu czynności jest drukowanie w brajlu. Jeśli posiadamy odpowiednie 

oprogramowanie do konwersji na brajla, będzie ono potrafiło także zarządzać drukarką 

brajlowską. Przy drukowaniu w brajlu warto pamiętać o możliwości druku dwustronnego. 

Opcja ta znacznie utrudnia czytanie brajla wzrokiem, w sposób znaczący zmniejsza natomiast 

objętość drukowanego materiału.  

Mimo, iż stworzenie dobrze zaadaptowanego tekstu jest niewątpliwym wyzwaniem, to 

jednak korzyści, jakie będzie czerpał uczeń niewidomy, powodują, iż praca ta ma głęboki 

sens i warto szukać rozwiązań, które pozwolą na tworzenie odpowiednio przygotowanych 

podręczników i materiałów pomocniczych. 
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Małgorzata Paplińska, APS 

BAZA RYSUNKÓW DOTYKOWYCH  

Przygotowanie ilustracji, które będą dostępne dla osób niewidomych, wymaga wiedzy 

dotyczącej funkcjonowania, potrzeb oraz możliwości percepcyjnych użytkowników. Do 

opracowania i wykonania wypukłych rysunków dla osób niewidomych, konieczna jest nie 

tylko wiedza, ale przede wszystkim doświadczenie –  jak przedstawić rzeczywistość, aby była 

dostępna dotykowo. 

Należy pamiętać, że reprezentacja dotykowa nie powinna być prostą reprodukcją 

fotografii na rysunku, który ma sens dla człowieka widzącego, lecz powinna być specjalnie 

przygotowana dla człowieka niewidomego (Więckowska, 2003). Aby rysunek był czytelny, 

wypukłości punktów, znaków, linii i faktur, określających wyróżnione powierzchnie, 

powinny być łatwo rozpoznawane przez czytelnika o normalnie działającym zmyśle dotyku. 

Warto pamiętać, że nie należy zamieniać w wypukłą kopię każdego dwuwymiarowego 

rysunku czy fotografii, bo nie wszystko da się czytelnie przedstawić. W takiej sytuacji, 

skomplikowane wykresy czy obrazy lepiej zastąpić opisem słownym. Żelaznymi regułami są: 

odpowiednia wielkość rysunku – najlepiej, aby nie przekraczała zasięgu dłoni – umowna 

konwencja oznaczenia góry rysunku, rozgraniczenie liniami faktur na rysunku (Paplińska, 

Wałachowska, 2007).  

Różnego typu rysunki pojawiają się na egzaminach, na każdym poziomie edukacji. 

Niewidomy uczeń, czy student, który nie miał wcześniej możliwości pracowania na 

konkretnych rysunkach dotykowych, będzie miał ogromne trudności w ich identyfikacji oraz 

w odczytaniu zawartych na nich informacji.  

Wielu uczniów niewidomych przeżywa duży stres podchodząc do egzaminu – 

kończącego szkołę podstawową, gimnazjum, czy też  egzaminu dojrzałości – gdyż jest bardzo 

prawdopodobne, że otrzyma zadanie, by rozpoznać i opisać rysunek (odwzorowanie 

graficzne, przystosowane do odbioru dotykowego), z którym nigdy wcześniej się nie zetknął, 

wykonany inną niż znana mu techniką (http://www.rysunki.pzn.org.pl/, 16.02.2008). 

Brak zaadaptowanych rysunków dotykowych dla uczniów i studentów niewidomych 

oraz potrzeba profesjonalnego przygotowania takiej grafiki, przyczyniły się do opracowania 

bazy rysunków. 
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W ramach projektu „Tyflografika – rysunki dla niewidomych” opracowano rysunki 

wypukłe, które można wykonywać w dowolnej ilości i upowszechnić tak, aby stały się jak 

najbardziej uniwersalne, a docelowo – wykorzystywane podczas egzaminów. Baza rysunków 

brajlowskich zawiera wybrane, najbardziej przydatne grafiki dotykowe z różnorodnych 

dziedzin nauczania. Rysunki są odpowiednio zmodyfikowane poprzez pozbawienie ich 

zbędnych szczegółów, uwzględnienie wskazówek do zróżnicowania faktur, odległości 

pomiędzy elementami na rysunku, stosowania cienkich i grubych linii, obrysów, itp.  

Obecnie Polski Związek Niewidomych dysponuje bazą w pełni dostosowanych do 

odbioru dotykowego rysunków wypukłych dla uczniów i studentów niewidomych. Baza 

rysunków powstała dzięki pracy zespołu specjalistów, w skład którego wchodzą: 

tyflopedagodzy, nauczyciele pracujący z dziećmi niewidomymi, dorosłe osoby niewidome, 

grafik komputerowy i informatyk. Działania zostały podjęte w ramach projektu „Tyflografika 

– rysunki dla niewidomych”, który był kontynuacją projektu „Wprowadzanie systemu 

szerokiego dostępu do wypukłych materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów 

niewidomych”, finansowanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej, w ramach 

Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

(http://www.rysunki.pzn.org.pl/, 16.02.2008). 

Rysunki, znajdujące się w Bazie Rysunków, drukowane są na zwykłym papierze 

brajlowskim, na drukarce typu TIGER. Grafiki są odpowiednio kategoryzowane i opisywane, 

co niewątpliwie ułatwia ich wyszukiwanie.  

Rysunki można pobierać bezpłatnie i samodzielnie drukować, jeśli istnieje dostęp do 

odpowiedniego sprzętu. W innym przypadku, rysunki można zamówić na ustalonych 

w Polskim Związku Niewidomych zasadach. Koszt jednego rysunku zamawianego w PZN 

wynosi 1,50 PLN + VAT. Osoby indywidualne mogą zamawiać pojedyncze rysunki, 

a instytucje co najmniej 10. Wydruk zawiera jednocześnie wersję czarnodrukową i brajlowską 

rysunku. Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu 

http://www.rysunki.pzn.org.pl/  
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Jolanta Jacent–Styczyńska 

Członek Zespołu Ekspertów powołanych przez MEN do oceny pierwowzoru adaptacji 

podręczników na potrzeby uczniów słabowidzących   

UWAGI DOTYCZĄCE ADAPTACJI GRAFICZNEJ PODRĘCZNIKÓW NA POTRZEBY 

UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH  

Podręczniki powszechnie stosowane w szkołach nie zaspokajają w pełni potrzeb 

uczniów słabowidzących, utrudniają im korzystanie z tekstów i materiału poglądowego. 

Konieczne jest więc adaptowanie podręczników do możliwości percepcyjnych uczniów 

z dysfunkcją wzroku. Aczkolwiek trudne jest stworzenie uniwersalnej (dla różnych 

dysfunkcji widzenia) adaptacji podręcznika, stosuje się wiele zabiegów, pozwalających na 

uzyskanie formy podręcznika „przyjaznej” uczniowi słabowidzącemu i ułatwiającej 

nauczycielowi pracę z takim uczniem.  

Adaptacja materiału graficznego oraz tekstów w podręczniku wymaga szeregu prac 

przygotowawczych, pozwalających określić zakres adaptacji. Jest to m.in.: analiza jakości 

ilustracji pod kątem ich „czytelności” oraz ocena ich rodzaju i stylistyki. Konieczna jest też 

ocena materiału tekstowego i wzajemnej relacji tekstu i ilustracji. Kolejnym krokiem jest 

wybór właściwej metodologii adaptacji oraz praca doświadczonego adaptatora.  

Specyfika każdego podręcznika (podręczniki językowe, podręczniki do przedmiotów 

humanistycznych, do przedmiotów ścisłych i do kształcenia zintegrowanego) zakłada wybór 

takiej metody adaptacji, aby uzyskać jak najlepszy efekt w postaci zaadaptowanego 

podręcznika. Pomocne mogą być konsultacje z tyflopedagogami – pozwalają na 

udoskonalenie tej metody i, w efekcie, na stworzenie adaptacji.  

Każdy podręcznik wymaga indywidualnego podejścia adaptatora – wiąże się to 

bezpośrednio z odbiorcą – uczniem słabowidzącym – jego wiekiem, etapem rozwojowym 

i możliwościami percepcyjnymi.  

Ponieważ zakłada się postęp w percepcji ilustracji, szczególne znaczenie ma 

metodologia adaptacji podręczników dla uczniów młodszych, wykorzystywana tak, aby 

stworzyć warunki do odbioru ilustracji „bazy”, umożliwić dziecku kontakt i oswoić je 

z czytelną ilustracją i podręcznikiem, który zachęca do nauki.  
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W przygotowaniu adaptacji powinno korzystać się z materiału elektronicznego 

oryginału podręcznika (może on być udostępniony przez dane wydawnictwo).  

Adaptacja materiału ilustracyjnego nie wiąże się tylko z mechaniczną czynnością 

skalowania, ale zakłada modyfikację związaną z szeregiem czynności adaptacyjnych, np.: 

oczyszczeniem tła ze szczegółów („szparowaniem”), uproszczeniem kolorystyki, 

wprowadzeniem wyraźnego konturu, itp. 

Adaptacja dotyczy również tekstów. Niezbędny jest dobór czcionki jednoelementowej, 

bez szeryfów, cieniowań. Stosuje się skład jednołamowy, równany do lewej, bez wcięć 

akapitowych, inicjałów, dzielenia wyrazów, a dane typograficzne powinny wyraźnie określać 

wielkość czcionki, interlinię, odległości między literami, wyrazami i zdaniami. Nie powinno 

stosować się krojów pochyłych italic, oblique ani też elektronicznej kursywy. 

Biorąc pod uwagę ilość koniecznych zmian do wprowadzenia w materiale 

ilustracyjnym, często bardziej efektywnym rozwiązaniem (chociaż pracochłonnym), jest 

przygotowanie nowego materiału, w oparciu o istniejący, wykorzystany jako podkład, do 

odtworzenia ilustracji w formie wektorowej (linearne obrysowanie ilustracji z wyraźnym 

konturem i wypełnieniem jednolitym kolorem). Przygotowanie nowego materiału 

ilustracyjnego wymaga zgodności z treścią merytoryczną podręczników i wskazaniami, 

dotyczącymi potrzeb i możliwości percepcyjnych uczniów słabowidzących.  

Zachowując sprzyjające warunki: zajęcia z zakresu programu usprawniania widzenia, 

odpowiednie podręczniki, pomoce optyczne i nieoptyczne oraz pomoc osoby prowadzącej 

zajęcia, stwarzamy uczniom słabowidzącym możliwość korzystania podczas nauki 

z informacji wzrokowych, tak, jak robią to ich zdrowi rówieśnicy. Rozwiązania adaptacyjne 

zakładają takie traktowanie ilustracji i materiałów pomocniczych, aby uczeń słabowidzący 

rozwijał, mimo dysfunkcji, umiejętność odbioru materiału poglądowego. 

Stosowane metody adaptacji ilustracji są różnorodne. Pozwalają np. uprościć ilustrację 

do niezbędnych informacji merytorycznych: poprzez prawie schematycznie traktowaną 

ilustrację z wyraźnym konturem, wyznaczającym jej kształt („Uczą patrzenia” – percepcji jej 

atrybutów: w postaci barwy, nasycenia, jasności, kontrastu), następnie poprzez ilustrację 

bardziej szczegółową, ze zróżnicowanym w grubości konturem, bogatszą informacją 

kolorystyczną – dzięki stopniowaniu trudności – dziecko może rozwijać swoje możliwości 

widzenia. Uczeń słabowidzący może być w ten sposób przygotowany w przyszłości do 

odbioru bardziej skomplikowanego materiału poglądowego.  
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Przykłady metod adaptacji materiału ilustracyjnego  

– Wyraźny kontur – obrys, może być zróżnicowanej grubości, ale nie postrzępiony, dla 

nadania plastyczności obiektom (wskazany kolor czarny 100%. W ilustracjach mocno 

nasyconych możliwy do zastosowania kontur w kolorze białym lub żółtym 100%). 

– Uproszczony czysty, nasycony kolor. 

– Kontrast i nasycenie koloru. 

– Uproszczenie ilustracji i fotografii do takiej ilości szczegółów, która niesie za sobą 

podstawowy komunikat merytoryczny; np. stosowanie fotografii szparowanych 

(pozbawionych tła) w ramkach pogrubionych. 

– Skalowane ilustracji w taki sposób, aby w zależności od treści merytorycznych 

stanowiły odpowiednio 100%, 50% lub 25% maksymalnego pola zadruku (obszar, 

jaki zajmuje na stronie jej zawartość drukowana, pozostała część to marginesy). Jeżeli 

ilustracja umieszczona jest w ramce, wielkość ta dotyczy wielkości ramki na obszarze 

maksymalnego pola zadruku. 

– Układ ilustracji i fotografii powinien być prosty: jedna obok drugiej, nie zachodzące 

na siebie, nie układane pod kątem, raczej jednoplanowe; zachowanie odległości od 5 

do 10 mm między ilustracjami w ramkach (jeżeli stanowią 25%, 50% maksymalnego 

pola zadruku). 

– Stosowanie maksimum 4 ilustracji czy fotografii na stronie, dopuszczalna jest większa 

ilość elementów graficznych, jeżeli stanowią o tym względy merytoryczne. 

– Skalowanie i modyfikacja opisów map (tzw. legendy). 

– Ilustracje nie powinny zawierać efektów „akwarelowych”, rozbarwień tonalnych, 

cieniowania (gradientu), elementów tekstu, bogatego tła.  

Parametry obiektów ilustracyjnych użytych w podręcznikach  

Brak cieniowania i gradientów, jak najmniejsza ilość szczegółów z zachowaniem 

charakteru i informacji niesionej przez ilustrację są głównymi zasadami. Zachowane powinny 

być także wyraźne odległości między elementami ilustracji. Nie stosuje się ilustracji na spad 

(zajmujących obszar do krawędzi strony). 

– Postacie: obwiedzione czarnym wyraźnym konturem, wypełnione jednolitym, 

kontrastującym kolorem, wyraźnie różnicującym elementy np. ubioru. Nie stosuje się 

faktur, deseni, napisów na elementach ubiorów. Postacie nie powinny być 

umieszczane jedna za drugą lub bardzo blisko siebie. 
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– Przedmioty: konieczny czarny kontur, wypełniony jednolitym kolorem. Zalecane są 

rysunki o jak najmniejszej ilości szczegółów, jednakże takiej, która nie będzie 

zacierać treści merytorycznych.. 

– Zwierzęta: nie stosuje się perspektywy skracającej, lecz rzuty, najwyraźniej 

określające cechy (profil).  

– Sceny rodzajowe: postacie w plenerze, we wnętrzach – takie sceny powinny być 

ograniczane do niezbędnej ilości obiektów, np.: grupa dzieci (to dwoje, troje). Sprzęty 

we wnętrzach, elementy pleneru powinny występować w ilości niezbędnej do 

pokazania scenki, zdarzenia, zgodnej z treścią, którą ilustruje.  

– Reprodukcje i zdjęcia: szczególną uwagę należy zwrócić na czytelność i jakość 

reprodukcji malarstwa, a ich dobór skonsultować ze specjalistami. Uwagi dotyczące 

jakości należy również odnieść do fotografii. Tu jednak generalną zasadą powinna być 

ich wymiana na ilustracje bądź wycinanie fragmentu niezbędnego do przekazania 

informacji (szparowanie obiektu).  

– Ćwiczenia, w których użyto kropek do wskazania miejsca wpisania liter (sylab, 

wyrazów): zaleca się stosowanie kropek o kolorze 100% czerni, i wielkości 

wynikającej z wielkości używanej czcionki Bold – 30pkt, z zachowaniem zasady 

kropka, spacja, kropka i ilości kropek równej ilości liter w wyrazie.  

– Tabelki, krzyżówki:  tabelki – linia 100% czarny, pogrubiona, jeżeli jest to 

uzasadnione merytorycznie z wypełnieniem („podświetleniem”) jasnymi, gładkimi 

kolorami – tintą, czyli „tłem” (konieczne jest zwrócenie uwagi na sąsiadujące ze sobą 

kolory). Odległości między liniami wynikać powinny z wielkości czcionki użytej do 

wpisanych danych. W krzyżówkach stosuje się kratki wielkości 10 x 10mm, miejsce 

na wpisanie hasła wyróżnia się grubszą kreską. Nie stosuje się linii przerywanych. 

– Piktogramy (ćwiczenia, polecenia, przypomnienia) stosuje się uproszczone, 

zmodyfikowane; w stosunku do oryginalnych ikon, pamiętać należy o umieszczeniu 

ich w legendzie na początku podręcznika. Dodatkowo pomocne może być 

umieszczenie w podręczniku przezroczystych, kolorowych folii, wzmacniających 

kontrast. Podręcznik tak zaadaptowany spełnia nie tylko rolę dydaktyczno–

edukacyjną, ale również poznawczą.  
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Uwagi szczegółowe dotyczące adaptacji graficznej podręczników 

Ponieważ adaptacja materiału ilustracyjnego w podręczniku nie wiąże się tylko 

z mechaniczną czynnością skalowania (wielkość nie jest najważniejsza), ale zakłada 

modyfikację związaną z szeregiem czynności adaptacyjnych. Warto zwrócić uwagę na kilka 

istotnych elementów:   

1. layout strony (układ strony, czyli sposób prezentacji materiału tekstowego i ilustracyjnego 

na stronie): 

a) sekcje–moduły, zawierające podstawowe informacje merytoryczne,  

b) skład i łamanie tekstu, 

c) orientacja strony, 

d) wzajemna relacja ilustracji i tekstu, 

2. rodzaje ilustracji: 

a) ilustracje graficzne:  

– rysunki kolorowe i czarno–białe,  

– ilustracje malowane różnymi technikami, 

b) ilustracje fotograficzne: 

– zdjęcia kolorowe,  

– zdjęcia czarno–białe i monochromatyczne,  

3. cechy ilustracji:  

a) kolorystyka,  

b) relacje przestrzenne,  

c) ekspozycja obiektu/ów, 

d) rodzaje linii, kontur, 

4. materiał tekstowy: 

a) wybór kroju czcionki,  

b) wielkość czcionki, 

c) „gęstość” tekstu, czyli odległości między znakami, wyrazami i wierszami, 

d) indeks górny i dolny, przypisy, 

e) rodzaje wyróżnień w tekście, 

5. materiał ilustracyjny łączony z tekstem: 

a) elementy tekstu w rysunku (np. „dymki”),  

b) piktogramy, 

c) mapy, 
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d) legendy w mapach,  

e) krzyżówki, grafy, schematy, 

f) rozsypanki wyrazowe, 

g) pola do uzupełnienia tekstem w schematach, rysunkach komiksowych, 

6. wykorzystanie pomocy:  

a) typoskop, 

b) folie przezroczyste kolorowe, 

c) czarny papier, 

d) odpowiednie oświetlenie, 

e) pulpit pod tekst, 

f) pomoce optyczne – warianty do rozważenia, 

7. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela: 

a) wycinanie elementów, 

b) poprawianie (wzmacnianie) konturu i ważnych elementów np.: flamastrem,  

c) drukowanie (ksero) w niewielkim powiększeniu, 

d) wykorzystanie prostych programów graficznych, np.: PhotoPaint, aby dokonać 

niewielkiej modyfikacji w ilustracji lub mapach (ewentualne dodanie elementów 

czy przysłonięcie). 

Na początek szczegółowo zostaną omówione punkty: 1. i 4., w oparciu o przykład 

adaptacji podręczników do nauczania zintegrowanego (Moja Szkoła klasa 1–3, Wydawnictwo 

ZNIW, 2006).  

W przedstawionym przykładzie adaptacji przyjęto następujące założenia:  

1. adaptacja jest jak najbliższa graficznie/wizualnie oryginałowi podręcznika; powiększono 

nieco format podręcznika (do formatu A4 czyli 210 x 297 mm); 

2. prawa podręcznika jest twarda, strony szyte – ten rodzaj oprawy podręcznika jest 

wygodny, gdy uczeń słabowidzący korzysta z przyrządów optycznych, niestety wadą jest 

jego ciężar; 

3. objętość jednego woluminu nie przekracza 200 stron (po adaptacji objętość podręcznika 

jest większa – czasami dwu/trzy –krotnie); 

4. adaptacja zachowuje „kod” kolorystyczny działów – z tą różnicą, że kolory pastelowe 

zastąpiono czystym, nasyconym kolorem; 

5. wewnątrz podręcznika konsekwentnie w kolorze działu jest numeracja ćwiczeń, tytuły 

czytanek, „podświetlenia” tekstów; gdy użyto nasyconych kolorów jasnych, np.: żółtego – 
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zastosowano na nim czarny kolor czcionki; jeżeli czcionka położona jest na kolorze 

ciemnym – ma kolor biały; kolor tekstów wiodących jest czarny, wyjątek stanowią:  

– numeracja ćwiczeń (w kolorze działu),  

– wyróżnienia (np. tekst czarny położony na pastelowej tincie 20–30%, czyli tle 

stanowiącym rozbarwienie nasyconego koloru); 

6. pagina (numer strony) zmienia się graficznie z uwagi na stopniowe uczenie się odbioru 

layoutu/układu strony – i przyswajanie sekcji/modułów, zawierających podstawowe 

informacje merytoryczne; najpierw pagina oznaczona jest czarnym kwadratem z białą 

cyfrą – wyraźnie określa miejsce, gdzie znajduje się numer strony; w klasie 3. w tym 

samym obszarze jest tylko cyfra w kolorze czarnym; założenie jest takie, że uczeń 

słabowidzący przyswoił w procesie korzystania z adaptacji podręcznika poszczególne 

moduły strony (pagina znajduje się „pod” palcem, który przewraca stronę). 

 

Layout strony (układ strony, czyli sposób prezentacji materiału tekstowego 

i ilustracyjnego na stronie)  

Bardzo ważny jest tzw. layout/układ strony podręcznika – stałe marginesy, górny 

i dolny oraz prawy i lewy (w załączniku zaznaczono kolorem czerwonym linie pomocnicze, 

wyznaczające tzw. ramę stron – 05), które określają obszar, gdzie umieszczamy informacje 

tekstowe i graficzne na stronie. Margines wewnętrzny jest szerszy niż zewnętrzny po to, aby 

uczeń słabowidzący mógł swobodnie rozłożyć podręcznik, kiedy korzysta z przyrządów 

optycznych. Ważne jest, że każda strona podręcznika zbudowana jest na tej właśnie „ramie” 

strony. Na margines nie „wychodzą” żadne treści, zarówno graficzne, jak i tekstowe.  

Tekst łamany jest do lewej, bez wcięć, z zachowaniem odległości między literami, 

wyrazami i wierszami (interlinią) – właściwych dla uczniów słabowidzących dla klas 1–3.  

Tytuł czytanki wyróżniony został podświetleniem w kolorze działu (w tym przypadku 

ciemny fiolet), ilustracja wkomponowana w tekst, ale nie zakłócająca odbioru tekstu.  

Zwykle ilustracja umieszczona jest od lewej strony pod tekstem, którego dotyczy. 

Jeżeli konieczne jest umieszczenie na stronie więcej niż jednej ilustracji, przyjęto, że 

ilustracje prezentuje się od lewej strony w czarnych, wyraźnie grubych ramkach. Ilustracja 

powinna być oddalona od tekstu o min. 10 mm. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych 

treścią merytoryczną, łączy się w jednym obszarze tekst i ilustrację. Istotne jest również, aby 

całość treści ćwiczenia była umieszczona możliwie na jednej stronie. Jeśli treść ćwiczenia 
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wymaga, aby poszczególne fragmenty umieścić w jednej linii, w adaptacji zmieniono 

orientację strony na poziomą.  

Materiał tekstowy  

Ponieważ adaptacja dotyczy również tekstu – niezbędny jest dobór odpowiedniej 

czcionki. Rekomendowane są rodziny czcionek prostych, bez dodatkowych ozdobników 

(szeryfów). Taka czcionka nosi nazwę jednoelementowej. Ważna jest wielkość czcionki 

(niekoniecznie musi być bardzo duża), jej czytelność, przejrzystość oraz zgodność opisowa – 

szczególnie w klasach 1–3. Jako przykład można przedstawić „kropkę”, która  znaczy tyle, co 

okrągła; a w niektórych czcionkach jednoelementowych kropka jest kwadratowa. Tym 

samym, wszystkie znaki interpunkcyjne są „kanciaste”, mało przyjazne w odbiorze – dla 

niewprawnego oka. Kiedy uczeń słabowidzący „opatrzy” już różne kształty czcionek, będzie 

miał styczność nie tylko z materiałem adaptowanym, ale również z prasą i publikacjami 

powszechnymi – jego oko, mimo dysfunkcji, będzie bardziej „doświadczone” w odbiorze 

różnych krojów czcionek.  

W adaptacji zastosowano skład jednołamowy, równany do lewej, bez wcięć 

akapitowych, inicjałów, dzielenia wyrazów. Czcionka nie jest skondensowana 

(„wyszczuplona”), między wyrazami zwiększono odległość, a każde nowe zdanie oddzielone 

jest od poprzedniego większą odległością niż między wyrazami, aby rozróżnić odległość 

między zdaniami i wyrazami.  

Specyficznego traktowania wymaga indeks górny i dolny oraz przypisy. Czcionki 

w indeksie nie pomniejsza się, zachowuje się taką jej wielkość, jak tekstu/wyrazu, którego 

dotyczy. Podobnie traktuje się przypis.  

Zastosowane rozwiązania adaptacyjne zakładają, że uczeń słabowidzący będzie 

rozwijał, mimo dysfunkcji, swoje możliwości percepcyjne materiału poglądowego. 


