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Wstęp 

 

1. Adresat publikacji 

Książka ta może stanowić swego rodzaju podręcznik metodyki nauczania języków obcych 

przeznaczony dla nauczycieli pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku. Głównymi adresatami 

książki są więc wykwalifikowani nauczyciele języków obcych, którzy posiadają wiedzę z zakresu 

minimum programowego, pedagogiki, psychologii oraz metodyki i dydaktyki. Materiały te pozwolą 

im poszerzyć posiadaną już wiedzę o nowe aspekty dotyczące efektywnego nauczania osób 

z dysfunkcją wzroku języków obcych. 

  Jak wiadomo, osoby z dysfunkcją wzroku podejmują naukę języków obcych zarówno 

w szkołach masowych i na ogólnodostępnych kursach językowych - gdzie jako słuchacze stanowią 

mniejszość - jak też w szkołach przeznaczonych dla osób niewidomych lub słabowidzących, 

w których jako uczniowie stanowią zdecydowaną większość. Obie te formy edukacji wiążą się 

z rozlicznymi problemami dydaktycznymi, które muszą być rozwiązywane zarówno przez 

nauczycieli jak i uczniów. Niniejsza publikacja ma im w tym pomóc.  

Grupa uczniów, których dotyczy ta książka, jest niesłychanie różnorodna, ponieważ 

dysfunkcja wzroku może się objawiać na wiele sposobów (patrz rozdział trzeci). Dlatego też należy 

już teraz wspomnieć o jednej z głównych zasad rządzących dydaktyką języków obcych 

w środowisku osób niewidomych: trzeba dążyć do możliwie największej indywidualizacji procesu 

nauczania i uczenia się języków obcych. Co ważne, w przypadku nauczania osób z dysfunkcją 

wzroku stosowanie tej zasady jest po prostu konieczne. 

 

2. Układ treści 

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówione zostały teoretyczne 

podstawy metodyki nauczania języków obcych w grupach złożonych albo z uczniów niewidomych, 

albo ze słuchaczy z dysfunkcją wzroku i widzących. W części tej pojawią się także rozróżnienia 

między poszczególnymi kategoriami osób z taką dysfunkcją, ukazane na tle kontekstu 
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historycznego, psychologicznego i socjologicznego. Tak szerokie spojrzenie na osoby niewidome 

pozwala z jednej strony uściślić terminologię, a z drugiej strony - co istotne z punktu widzenia 

nauczyciela języków obcych – pomaga określić, na czym polega specyfika nauczania języków 

obcych w środowisku osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki temu nazwać można to, co odróżnia 

edukację językową niewidomych od tej przeznaczonej dla osób widzących. Część pierwsza stanowi 

więc teoretyczne uzasadnienie treści części następnych. Część druga z kolei zawiera wskazówki 

dotyczące doboru optymalnych metod nauczania języków obcych, które w pełni zaspokoją 

edukacyjne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Charakteryzuje ona również cechy dobrych 

materiałów do nauki oraz mówi o umiejętnościach ucznia, które warto kształtować.  

Wreszcie część trzecia przedstawia sposoby i wszelkie środki realizowania programu 

językowego w rzeczywistych kontaktach nauczyciel – uczeń. Stanowi też przegląd różnych technik 

stosowanych w nauczaniu osób z dysfunkcją wzroku oraz pomocy naukowych. Trzy poziomy, na 

których omawiać można proces dydaktyczny (poziom podejścia, metody i techniki), zostaną 

omówione nieco szerzej w rozdziale pierwszym. 

Trzeba podkreślić, że publikacja ta nie zawiera materiału, jaki można znaleźć w ogólnych 

podręcznikach metodyki nauczania języków obcych czy glottodydaktyki. Przedstawia ona natomiast 

szczególne zagadnienia tyfloglottodydaktyki, czyli dydaktyki języków obcych dotyczącej osób 

niewidomych. 
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Tomasz Paweł Krzeszowski 

 

Część pierwsza 

 

Rozdział I  

Podejścia, metody, techniki1 

 

Dydaktykę i uczenie się języków obcych można rozpatrywać w trzech planach: podejścia, 

metody i techniki (zob. Anthony 1963). 

Podejścia obejmują zespół ogólnych stwierdzeń o samym języku, o uczeniu się i nauczaniu 

języka obcego w oparciu o wiedzę pedagogiczną, lingwistyczną, psychologiczną i socjologiczną. 

Tak więc podejście stwarza teoretyczne podstawy niezbędne w nauczaniu języka obcego. Określa 

ono zasady organizowania materiału (na poziomie metody) i zasady samego nauczania i uczenia się 

(na poziomie techniki). Wartość stwierdzenia na poziomie podejścia sprawdza się skutecznością 

metod i technik, jakie z niego wyrastają. Poza takim sprawdzeniem podejście ma charakter 

aksjomatyczny, co oznacza, że składające się nań stwierdzenia nie wymagają żadnych dowodów 

teoretycznych - muszą jedynie być wzajemnie niesprzeczne i spójne. Być może tym właśnie 

tłumaczy się fakt, że istnieje tak wiele różnych "podejść" i żadne, jak dotąd nie zdominowało sceny 

glottodydaktycznej. Z tego też powodu nauczyciele-praktycy są tak skłonni do eklektyzmu, 

wybierając z różnych teorii to, co wydaje się im najcenniejsze. 

Z kolei metody dotyczą selekcji, stopniowania i porcjowania materiału przeznaczonego do 

nauki (tj. dzielenia treści na jednostki dydaktyczne). Metoda zawsze opiera się na konkretnym 

podejściu, chociaż nie zawsze ci, którzy metodę stosują, są świadomi tego, że realizują pewne 

teoretyczne założenia w praktyce. Ponadto w obrębie jednego podejścia może istnieć kilka metod, 

a ich skuteczność można badać jedynie eksperymentalnie. 

                                                 

1
  Ten rozdział zawiera obszerne poprawione i uzupełnione fragmenty prac T.P. Krzeszowskiego (1993, 1997)  
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Techniki natomiast dotyczą czynności nauczyciela i ucznia w klasie podczas procesu 

nauczania. Nauczanie właściwe odbywa się w tym właśnie planie i uwzględnia nie tylko same 

procedury nauczania i uczenia się, ale też wszelkie środki techniczne, pomoce sensoryczne 

(najczęściej audiowizualne) oraz wszelkie materiały uzupełniające. 

Założenia teoretyczne leżą u podstaw zarówno metod, jak i technik nauczania. Są one 

sprawdzalne jedynie w praktyce. Konkurujące ze sobą teorie bywały podstawą najrozmaitszych 

zaleceń, wskazówek i ostrzeżeń kierowanych pod adresem nauczycieli, którym usiłowano wmówić 

różne "prawdy" o samym języku i jego nauczaniu. Nierzadko jednak tego rodzaju wskazówki 

nazywano "przesądami". Na przykład Cornelius (1953), jeden z przedstawicieli podejścia 

lansującego kształcenie automatycznych nawyków u uczniów, sformułował dwadzieścia dwa 

"przesądy" dotyczące samego języka i dalszych dziesięć "przesądów" związanych z uczeniem się 

języka.  

  Oto twierdzenia, które zwolennicy podejścia kształcącego automatyczne nawyki ustno-

słuchowe uważali za przesądy. Jest to o tyle istotne, że wiele osób sądzi, iż takie właśnie podejście 

jest najbardziej stosowne dla osób niewidomych. Ponieważ nie zawsze jest jasne, dlaczego 

Cornelius niektóre z tych „przesądów” zamieścił na jednej raczej niż na drugiej ze swoich dwu list 

i nie ma to żadnego istotnego znaczenia, podajemy je tutaj łącznie. 

 

„Przesądy” na temat języka sensu stricto i uczenia się języka:  

1. Niektóre języki są trudniejsze od innych. 

2. Znajomość łaciny pomaga w uczeniu się języków nowożytnych. 

3. Znaczenie wyrazów odgrywa istotną rolę w uczeniu się języka obcego. 

4. Aby dobrze posługiwać się językiem, należy znać (co najmniej) około 5000 słów 

w tym języku. 

5. Znajomość gramatyki i reguł gramatycznych odgrywa ważną rolę w uczeniu się języka 

obcego. 

6. Uczenie się języka obcego wymaga specjalnego rodzaju dyspozycji (zdolności). 

7. Najlepszym nauczycielem języka obcego jest jego rodzimy użytkownik (native 

speaker). 

8. Należy uczyć się jednocześnie mówienia, czytania i pisania w języku obcym. 

9. Dzieci uczą się języków obcych szybciej niż dorośli. 

10. Niektórzy ludzie są dobrymi „lingwistami”, a inni słabymi. 
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11. Pobyt w danym kraju to najlepszy sposób, aby nauczyć się języka, którym się tam 

mówi. 

12. Niektóre języki są bogatsze od innych. 

13. Niemiecki jest językiem nauki, a francuski jest językiem dyplomacji. 

14. Możliwość nauczenia się języka obcego maleje z wiekiem ucznia.  

15. Dobrze byłoby znać jeden wspólny język, na przykład esperanto, bo wtedy wszyscy 

mogliby się łatwo porozumiewać. 

16. Niektóre metody uczenia języków obcych są lepsze od innych. 

17. Niektórzy ludzie mają dar uczenia się języków obcych. 

18. Niektóre języki są fonetyczne, co znaczy, że w tych językach „mówi się tak, jak się 

pisze”. 

19. Zainteresowanie językiem odgrywa ważną rolę w jego uczeniu się. 

20. Wyrazy obce nie powinny być tolerowane w danym języku. 

21. Niektórzy ludzie nie potrafią dobrze mówić nawet we własnym języku. 

22. Ludzie powinni uczyć się mówić poprawnie. 

23. Uczniowie odnoszą korzyści z czytania niezrozumiałych dla siebie tekstów. 

24. Analiza gramatyczna pomaga lepiej pisać w języku obcym. 

25. Głośne czytanie jest pożyteczne. 

26. Pisanie wypracowań na wolny temat jest pożyteczne. 

27. Ćwiczenia polegające na przekształcaniu struktury zdań są pożyteczne. 

28. Należy uczyć się list idiomów. 

29. Odpowiadać należy zawsze pełnym zdaniem. 

30. Formy ściągnięte należy czytać jako nieściągnięte. 

31. Nauczenie się doskonałej wymowy jest możliwe. 

32. Niepoprawne akcenty i intonację można traktować z większą wyrozumiałością. 
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Wiele z podanych tu twierdzeń uznaje się obecnie za prawdziwe, inne natomiast są wysoce 

kontrowersyjne. Jednakże tylko kilka z nich można dzisiaj nazwać rzeczywistymi przesądami. 

Zresztą, gdyby podejść do nich w ściśle naukowy sposób, należałoby każde z nich poddać rzetelnej 

weryfikacji za pomocą odpowiednich badań i wtedy okazałoby się, że nie jest to wcale proste. Co 

istotne - nie są one sformułowane w odpowiednio precyzyjny sposób, by mogły służyć jako 

empirycznie sprawdzalne hipotezy robocze. W zasadzie ani jedno z przedstawionych wyżej 

twierdzeń nigdy nie zostało obalone lub potwierdzone w sposób naukowy. Odpowiedzi pozytywne 

i negatywne na pytania o prawdziwość tych twierdzeń zawsze będą tylko pewnymi statystycznie 

uzasadnionymi przybliżeniami. Na przykład to, że z wiekiem wygasa zdolność uczenia się 

czegokolwiek, a języka obcego w szczególności, może być prawdziwe w odniesieniu do pewnego 

odsetka badanych osób, ale fałszywe w odniesieniu do pozostałych. 

Jednak praktykujący nauczyciel, który ma do czynienia z konkretnymi uczniami 

w określonym wieku, nie jest w stanie z góry przewidzieć, do jakiej grupy statystycznej należy 

konkretny uczeń, gdy weźmie pod uwagę jedynie jego wiek. Sprawa komplikuje się jeszcze 

bardziej, ponieważ zarówno zdolności językowe, jak i przyswajanie sobie języka obcego są 

pojęciami stopniowalnymi. Uczniowie nie dzielą się zatem na zdolnych i niezdolnych, lecz każdy 

z nich sytuuje się gdzieś na skali pomiędzy skrajnościami - od „zupełnie niezdolnego” do 

„geniusza”.  

Podobnie ma się rzecz z opanowaniem języka. Mamy tu do czynienia z trudno 

definiowalnymi skalami, które w pewnym stopniu znajdują odzwierciedlenie w systemie testowania 

i oceniania postępów w nauce. Tu także poszczególni uczniowie sytuują się w różnych miejscach 

skal mierzących ich osiągnięcia w poszczególnych sprawnościach językowych. Tak więc ani 

zdolności językowe ani postępy w nauce nie mogą być jednoznacznie skorelowane z wiekiem. 

Nauczyciel musi po prostu znać możliwości każdego sswojego ucznia. Podobnie przedstawia się 

kwestia innych twierdzeń składających się na podejście. 

W odniesieniu do tyfloglottodydaktyki formułuje się niekiedy twierdzenia-przesądy 

podobnego rodzaju. Są to między innymi takie jak: „Niewidomi mają wybitne zdolności językowe” 

„Niewidomi są bardzo dobrymi fonetykami”, czy też „Niewidomi mają trudności w opanowaniu 

wymowy, gdyż nie widzą układu ust”. Nie trzeba dodawać, że żadne z tych twierdzeń czy zaleceń 

nigdy nie zostało naukowo uzasadnione. Także i one należą do sfery przekonań i domysłów. 

Dlatego właśnie ostatecznym miernikiem wartości każdego podejścia jest doświadczenie 

dydaktyczne, które zdobywa się poprzez wprowadzanie określonych metod i technik nauczania. Co 

ciekawe, można skutecznie uczyć, zupełnie nie uświadamiając sobie, że stosuje się takie, czy inne 

podejście. Nasuwa to na myśl słowa Jourdain'a ze sztuki Moliera Mieszczanin szlachcicem: „Więc 

już 40 lat mówię prozą, nie mając o tym najmniejszego pojęcia!” 

W praktyce każdy nauczyciel, nie zawsze jasno sobie to uświadamiając, stosuje jakieś własne 

podejście będące konglomeratem różnych elementów, w tym także pewnych „przesądów”. Na ogół 
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jest to więc podejście eklektyczne, łączące w sobie to, co wydaje się danemu nauczycielowi 

najskuteczniejsze i co przynosi w jego mniemaniu najlepsze wyniki.  

Metoda nauczania jest zwykle wymuszona programem szkolnym i podręcznikiem oraz innymi 

materiałami, które określają układ, stopniowanie, kolejność i w dużym stopniu porcjowanie 

materiału. Dobór podręczników jest z kolei zdeterminowany głównie ich dostępnością, a dopiero 

w dalszej kolejności innymi czynnikami, takimi jak osobiste preferencje nauczyciela, rzadziej 

ucznia.  To właśnie uczniowskie sugestie powinny mieć decydujący wpływ na wybór podręcznika. 

Należałoby je traktować z największą powagą, gdyż wybór niezgodny z nimi może negatywnie 

wpłynąć na skuteczność nauki. Poza wyborem podręcznika nauczyciel ma niewielki wpływ na 

dobór metody, chyba, że sam napisze podręcznik, który go w pełni zadowoli. W kwestii metody 

twórczy wkład nauczyciela może też polegać na opracowaniu dodatkowych materiałów do nauki 

języka stanowiących uzupełnienie podręcznika.  

Ale praktykującego nauczyciela, który pracuje w szkołach i na różnych kursach 

pozaszkolnych, najbardziej interesuje technika, czyli to, co dzieje się w klasie. O tym właśnie 

najczęściej i najżywiej dyskutuje się na zajęciach z metodyki nauczania języków obcych.  

Podczas studiów licencjackich i magisterskich większość nauczycieli zetknęła się z samą 

glottodydaktyką, jak i z rozmaitymi jej naukami pomocniczymi. Dzięki temu swoisty konglomerat 

poglądów uzasadniających ich własne podejście zawiera mniej przesądów, a więcej założeń 

mających uzasadnienie naukowe. Jednak najważniejsze jest to, że doświadczenie praktykującego 

nauczyciela z każdym dniem rośnie, dzięki czemu bezustannie może on udoskonalać swój warsztat 

dydaktyczny. Mody na różne „podejścia” i „metody” nadchodzą i przemijają, doświadczenie zaś 

bez przerwy wzbogaca się, a jego jakość nie podlega żadnym modom. 

Jak się wydaje, eklektyzm dotyczący podejścia oraz metod i technik dominuje wśród 

nauczycieli. Jednak co jakiś czas pojawiają się nowe, sensacyjne „metody”, których głównym celem 

jest wyparcie starych. Wyobrażenie potencjalnego ucznia o nauce języka obcego kształtuje się pod 

wpływem najrozmaitszych mitów, stereotypów, obiegowych poglądów i domysłów. Dlatego uczeń 

samodzielnie nie jest w stanie ocenić skuteczności rozmaitych „metod”, takich jak „total physical 

response‟, „the silent way‟, ‟community language learning‟, „natural method‟, „sugestopedia‟ cz 

„hipnopedia‟. 

Należy wreszcie zauważyć, że w literaturze przedmiotu terminy „podejście‟ i „metoda‟ bywają 

stosowane wymiennie, o czym świadczą dwie listy, sporządzone na podstawie informacji 

zamieszczonych w internecie pod adresem http://coe.sdsu.edu/people/jmora/ALMMethods.htm. 

 

http://coe.sdsu.edu/people/jmora/ALMMethods.htm
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Pierwsza lista składa się z terminów zamieszczonych pod hasłem „podejście” (approach) 

i zawiera następujące sformułowania:     

1. Uczenie sytuacyjne języka (Situational Language Teaching) 

2. Metoda audio-lingwalna (Audio-lingual method) 

3. Komunikacyjne uczenie języka (Communicative language teaching) 

4. Całkowita reakcja fizyczna (Total Physical Response) 

5. Metoda LAMP (The LAMP method) 

6. Podejście naturalne (The Natural Approach) 

7. Podejścia oparte na stylach uczenia się (Approaches to language learning based on 

learning style) 

8. Podejście eklektyczne Eclectic Approach to language learning) 

Druga lista zawiera terminy zamieszczone pod hasłem „metody” (methods):    

1. Cykl uczenia się języka (The Language Learning Cycle) 

2. Całkowita reakcja fizyczna (Total Physical Response) 

3. Suggestopedia 

4. Nauka poprzez poradnictwo (Counseling Learning) 

5. Metoda bezpośrednia (Direct Method) 

 

Zamieszanie w terminologii powstaje właśnie dlatego, że podejście (jako podstawowe 

założenie lingwistyczno-dydaktyczne), metoda (jako rzeczywiste strategie i plany nauczania 

i uczenia się) oraz wreszcie technika (jako rzeczywiste czynności dydaktyczne) w praktyce 

wzajemnie sie przenikają i są nierozdzielne.  

Taki właśnie trójczłonowy opis zastosowaliśmy w tej książce. 
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Rozdział II 

Tyfloglottodydaktyka a glottodydaktyka masowa 

 

Trzeba przyznać, że w nauce humanistycznej, jaką jest glottodydaktyka, założenia teoretyczne 

nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Dzieje się tak dlatego, że nauczanie i uczenie się języków 

obcych jako sztuka cechuje się małym stopniem przewidywalności. Praktycznie każdemu 

twierdzeniu można przeciwstawić kontrtwierdzenie i znaleźć dla niego równie silne uzasadnienie. 

Dlatego też z punktu widzenia praktykującego nauczyciela ostatecznie rozstrzygające wydaje się 

osobiste doświadczenie, intuicja i talent.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że związek między glottodydaktyką a takimi dyscyplinami jak 

pedagogika, psychologia czy językoznawstwo (których naukowy status wydaje się mniej 

kwestionowany) jest podobny do zależności pomiędzy medycyną a na przykład anatomią, fizjologią, 

genetyką, fizyką i chemią etc. Tę pierwszą wciąż skłonni jesteśmy traktować jako sztukę, zaś te 

drugie jako nauki znajdujące się w służbie owej sztuki.  

Na pytania praktyczne zadawane w obrębie glottodydaktyki można szukać odpowiedzi 

zarówno u teoretyków, jak i u praktyków, czyli nauczycieli języków obcych.  

Niemal każdy z tych ostatnich, zwłaszcza ten z dużym doświadczeniem dydaktycznym, ma 

dość ustabilizowany pogląd na różne zagadnienia, podczas gdy teoretycy w rozmaitych kwestiach 

wykazują dużo więcej niezdecydowania. Wystarczy wspomnieć tu o zmieniających sie poglądach 

na temat tak zwanego podejścia kształtującego nawyki językowe (audio-lingual habit theory) 

w odróżnieniu od podejścia świadomego uczenia się kodu (cognitive code learning theory). 

Obydwie teorie miały w swoim czasie licznych zwolenników, przy czym nierzadko bardzo 

zmiennych w przekonaniach. Później modne stały się inne podejścia jak na przykład kształcenie 

kompetencji komunikacyjnej. 

W pewnej mierze zamieszanie to zawdzięczamy niekonsekwencji w odróżnianiu czynności 

glottodydaktycznych, a więc oddzielania od siebie podejścia, metody i techniki, o czym była mowa 

w poprzednim rozdziale. Jest to o tyle ważne, że stosując to samo podejście i tę samą metodę, 

można stosować rozmaite techniki. Na przykład w ramach podejścia ustno-słuchowego, przy 
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zastosowaniu metody bezpośredniej (z maksymalnym ograniczeniem użycia języka ojczystego), 

można stosować najrozmaitsze techniki pracy z uczniami. Muszą one zależeć od szczególnych 

zdolności percepcyjnych czy artystycznych słuchaczy oraz od ich zainteresowań, jak również trzeba 

je dobierać pod kątem wyposażenia szkoły w pomoce audiowizualne czy w elektroniczne środki 

multimedialne. Jednak w każdym wypadku techniki nauczania, chociaż w zasadzie mają służyć 

realizacji określonemu podejściu i wyrastającej zeń metody, w pierwszym rzędzie mają odpowiadać 

na indywidualne potrzeby poszczególnych uczniów. 

Powstaje więc zasadnicze pytanie - co odróżnia tyfloglottodydaktykę od glotodydaktyki 

masowej? Odpowiedź może się okazać kontrowersyjna, aczkolwiek ma ona ten sam walor 

poznawczy jak wspomniane wyżej „przesądy”. Zatem nie opiera się ona na żadnych badaniach 

naukowych, lecz jedynie na osobistych doświadczeniach autora (zob.Krzeszowski 1997). Trzeba 

mocno podkreślić, że istotne różnice między glottodydaktyką masową a tyfloglottodydaktyką 

występują jedynie w planie techniki. Co ważne, uznanie innych różnic byłoby po prostu 

przejawem dyskryminacji osób niewidomych.  

Przypomnijmy, że w planie podejścia (poza wszelkimi punktami spornymi, które 

zasygnalizowaliśmy powyżej), ustala się też pewne założenia, które można uznać za oczywiste bez 

względu na to, jakich uczniów dotyczą. Chodzi tu, na przykład, o tak fundamentalne kwestie takie 

jak cele nauczania i związane z nimi sprawności językowe. Nie mogą być one odmienne dla osób 

widzących, słabowidzących lub niewidomych.  

Podobnie dyskryminujące byłoby twierdzenie, że w nauczaniu osób niewidomych języków 

obcych należy pomijać wszystko, co dotyczy nazw kolorów. Byłoby to jednak jaskrawe 

sprzeniewierzenie się jednej z podstawowych funkcji nauki języka obcego, jaką jest funkcja 

kompensacyjna (patrz rozdział piąty).  

Również w planie metody nie powinno być żadnych różnic. Doświadczenie i intuicja autorów 

publikacji pozwalają stwierdzić, że nie należy tworzyć osobnych programów nauczania języków 

obcych i pisać osobnych podręczników przeznaczonych specjalnie dla osób niewidomych. Byłaby 

to próba tworzenia sytuacji sztucznej. Trzeba powiedzieć, że wszyscy wybitni niewidomi lingwiści 

(Adach, Jakubowska, Sowiński, Niesiołowski, i wielu innych) korzystali ze zwyczajnych 

materiałów, przeznaczonych dla uczniów widzących i mimo tego osiągnęli pełny sukces.  

Niemniej w planie metody zasadne jest rozważanie, które z materiałów do nauki języków 

obcych da się (przy użyciu środków technicznych) w taki sposób przetworzyć, aby bez przeszkód 

można je było stosować w grupach z udziałem osób z rozmaitymi rodzajami dysfunkcji wzroku. 

Frapujące wydają się wyniki niepublikowanej wcześniej ankiety, którą wśród nauczycieli języków 

obcych tych właśnie osób przeprowadził Tomasz Krzeszowski. Na pytanie „Co zdecydowało 

o wyborze materiałów?” - odpowiedź w znakomitej większości wypadków dotyczyła ich 

dostępności, a tylko jeden respondent wymienił fakt, że już wcześniej w szkole posługiwano się 

tymi właśnie materiałami. Jeden z nich wspomniał o tym, że używane przez niego materiały są 
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„łatwe do zaadaptowania na „język (Sic!) brajla. W odpowiedzi na pytanie o trudności napotykane 

w pracy wymieniano także problemy związane z techniką przygotowywania tak materiałów 

brajlowskich, jak i tych, przygotowywanych w powiększonym druku. Tylko sporadycznie 

wspominano o przeciążeniu programu innymi przedmiotami, braku motywacji do nauki języka czy 

niskim poziomie umysłowym uczniów. Wszystkie te kwestie są niezmiernie ważne i wchodzą 

w zakres bądź planu podejścia, bądź metody, ale nie dotyczą wyłącznie uczniów niewidomych 

i dlatego nie mogą stanowić wyróżników na tych właśnie planach.  

A zatem jedyne różnice pomiędzy glottodydaktyką ogólną a tyfloglottodydaktyką występują 

w planie technik i można je sprowadzić do jednej podstawowej zasady, którą nazwałbym dążeniem 

do wyrównywania szans.  

  Sposoby wyrównywania szans dzielą się na dwie grupy: czasowe i sensoryczne. Te pierwsze 

polegają na przeznaczaniu większej ilości czasu na wykonywanie przez osoby niewidome 

i słabowidzące pewnych zadań, które osoby widzące wykonują szybciej. Jest to zresztą zgodne 

z ogólną zasadą indywidualizacji, która obowiązuje we wszystkich sytuacjach glottodydaktycznych.  

Natomiast sposoby zaliczane do grupy sensorycznych stanowią cały zespół działań 

z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć technicznych jak na przykład komputery, 

drukarki i monitory brajlowskie, syntezatory mowy, wypukłe rysunki oraz multimedia etc. 

Umożliwiają one przetwarzanie powszechnie stosowanych materiałów drukowanych i ilustracji, 

a więc materiałów wizualnych (wzrokowych) na materiały dotykowe. Pozwalają one obudować 

edukację językową dodatkowymi pomocami słuchowymi i dotykowymi w postaci wielofunkcyjnych 

nagrań, wypukłych tablic i map etc. Szczegółowe omówienie tych właśnie zagadnień zawiera 

trzecia część niniejszej publikacji. 
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Rozdział III 

Kim są osoby z dysfunkcją wzroku?  

 

3.1 Zakres pojęcia  

W języku polskim funkcjonuje pewna liczba wyrażeń nazywających rozmaite dysfunkcje 

wzroku i osoby niewidome lub słabowidzące. W języku angielskim występują z kolei takie 

określenia jak “blind”, “visually handicapped”, “visually impaired”, “seeing differently”, “partially 

sighted”, “totally blind”, “stone blind”, “partially blind”, “legally blind”, “economically blind”, 

“visually limited”, “low vision”. Co ciekawe, angielskie terminy „blind” i „blindness” nie są 

obarczone takim negatywnym nacechowaniem, jak ich polskie odpowiedniki, co może świadczyć 

o różnicach kulturowych między naszymi społeczeństwami.  

W niniejszej publikacji będziemy konsekwentnie używać terminu „osoby z dysfunkcją 

wzroku”, albo też, gdy będzie trzeba dokonać dalszych rozróżnień, „osoby niewidome”, „osoby 

słabowidzące”, „osoby niedowidzące”.  

Kolejna trudność polega na braku wyraźnych granic między dysfunkcją wzroku a widzeniem, 

które mieści się w jakiejś szeroko pojętej normie. Nie można też zakreślić wyraźnych granic 

między poszczególnymi kategoriami dysfunkcji wzroku. Dlatego też określenie „tyflologia” - 

używane niekiedy w odniesieniu do dziedziny wiedzy zajmującej się tym, co dotyczy osób 

niewidomych - także budzi wątpliwości. Oto na przykład na głównej stronie internetowej 

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zamieszczono artykulik „Tyflologia”, w którym 

znajdujemy następujące sformułowania: 

„Nie istnieje więc kategoria „niewidomy”, a tyflologia nie jest nauką o takiej kategorii. Jest 

zbiorem wiadomości z wielu dziedzin jak psychologia, medycyna, pedagogika, socjologia, 

technika, zbiorem wiadomości, które mogą być przydatne osobom niewidomym, lub tym, które 

mają do czynienia z niewidomymi.” (http://www.laski.edu.pl/PL/biblioteka_tyflologiczna.htm). 

Anonimowy autor (lub autorka) artykuliku uzasadnia swoje twierdzenie, wymieniając różne 

kategorie osób objętych tym terminem, a lista nie jest bynajmniej zamknięta. Są to takie osoby jak: 



20 

 

niewidomy, który nigdy nie widział, ociemniały, który pamięta świat widziany przed utratą wzroku, 

osoba dysponująca ograniczoną zdolnością odbierania i interpretowania wrażeń wzrokowych, 

osoba stopniowo tracąca wzrok lub zszokowana nagłą utratą zdolności widzenia, osoba, która 

dzięki działaniom medycznym uzyskała ograniczoną zdolność widzenia, ale jeszcze nie potrafi 

z niej korzystać i funkcjonuje bezwzrokowo, dziecko, dorosły, osoba starsza etc. 

Przymiotnik „tyflologiczny” natomiast jest konsekwentnie stosowany i nie budzi takich 

zastrzeżeń. Występuje on na przykład w takich kolokacjach jak „biblioteka tyflologiczna”, 

„poradnia tyflologiczna”, i wielu innych. Bez względu na to, czy tyflologię można wyodrębnić jako 

osobną dyscyplinę nauki, niewątpliwie jest ona dziedziną wiedzy obejmującą wszystko, co dotyczy 

wymienionych osób.  

 

3.2 Kategorie dysfunkcji wzroku  

Posługując się aparatem pojęciowym wypracowanym przez współczesną okulistykę 

i przyjętym także przez World Health Organization, można powiedzieć, że opis dysfunkcji wzroku 

(visual impairment) wymaga uwzględnienia trzech podstawowych parametrów wzrokowych: 

ostrości widzenia (visual acuity), pola widzenia (field of vision) i stanu funkcjonalnego narządu 

wzroku (visual Functioning). 

Pierwszy z nich - ostrość widzenia - oznacza zdolność do postrzegania szczegółów 

z określonej odległości. Ściślej mówiąc, chodzi tu o maksymalną odległość, z której oko widzi daną 

rzecz. Najprostszą metodą ustalenia ostrości widzenia jest stwierdzenie, czy badana osoba potrafi 

policzyć palce z odległości 6 metrów. Brak takiej możliwości oznacza obniżoną ostrość widzenia. 

Precyzyjniej ostrość widzenia wyraża się ułamkiem, w którego liczniku znajduje się wartość 

odpowiadająca odległości, z jakiej badana osoba widzi dany obiekt. Z kolei w jego mianowniku 

powinna pojawić się maksymalna odległość, z jakiej widzi ten sam obiekt osoba z niezmniejszoną 

ostrością widzenia. Przy badaniu wykorzystuje się tablice Snellena. znajdują się Na nich (ułożone 

rzędami) litery, cyfry lub figury geometryczne o różnej wielkości. Osoby widzące prawidłowo 

dostrzegają je z określonej odległości. Punktem odniesienia jest tu sześć metrów. Tak więc ostrość 

widzenia wyrażona ułamkiem 6/60 oznacza, że dana osoba rozpoznaje rzecz z odległości sześciu 

metrów, a osoba z normalną ostrością widzenia rozpoznaje tę samą rzecz z odległości 

sześćdziesięciu metrów. Chodzi tu na przykład o największą literę (zwykle E) lub cyfrę (zwykle 4) 

na tablicy Snellena. Jeżeli badana osoba nie widzi tego obiektu nawet z odległości sześciu metrów 

i musi podejść jeszcze bliżej, przekracza ona w ten sposób granice ślepoty. W USA stosuje się 

ułamek 20/200, gdyż sześciu metrom odpowiada w przybliżeniu dwadzieścia stóp (19.685). 

Badanie ostrości wzroku przy pomocy tych tablic powoli odchodzi w przeszłość za sprawą 

nowoczesnych refraktometrów pozwalających na bardziej obiektywne i precyzyjne badanie.  
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Zakwalifikowanie do grupy osób uznanych za niewidome na podstawie zmniejszonej ostrości 

widzenia nie podlega ścisłym kryteriom i w różnych krajach przedstawia się rozmaicie. Istotne jest, 

czy opisane wyżej procedury sprawdzające dotyczą badanych z korekcji za pomocą zwykłych 

okularów czy badanych bez takiej korekcji. W niektórych krajach, na przykład w USA, powyższe 

określenia ostrości widzenia uzupełniane są formułą „z korekcją” (after correction). 

Drugi z parametrów - pole widzenia - jest to obszar, który można zobaczyć przed sobą za 

pomocą obu oczu (czyli: poruszając gałkami ocznymi, ale nie poruszając głową). Normalne pole 

widzenia wynosi wtedy sto osiemdziesiąt stopni. Określa się je za pomocą tak zwanego testu 

konfrontacyjnego z użyciem tablicy z koncentrycznymi kołami o różnej wielkości. Najprostszą 

metodą jest poruszanie „pstrykającymi palcami” po coraz szerszych kołach i oznaczenia miejsc, 

w których badana osoba wciąż je dostrzega (w orientacji wertykalnej i horyzontalnej). 

W rozmaitych dysfunkcjach wzroku lub przy korekcji szkłami plusowymi o dużej mocy pole 

widzenia bywa bardzo ograniczone, co w skrajnych przypadkach oznacza widzenie „tunelowe”, 

które można porównać do widzenia przez dziurkę od klucza czy szparę w płocie. 

Trzeci istotny parametr, czyli funkcjonowanie narządu wzroku, jest najtrudniejszy do 

opisania. Funkcjonowanie to dotyczy kompleksu spraw związanych z doświadczeniem każdego 

człowieka (motywacjami, potrzebami i oczekiwaniami) w odniesieniu do jego możliwości 

wzrokowych oraz sposobu, w jaki dysfunkcja wzroku może ograniczać aktywność życiową 

(możliwości uczenia się, wybór zawodu). Te właśnie elementy, chociaż z medycznego punktu 

widzenia trudno je jednoznacznie opisać, odgrywają główną rolę w aspekcie psychologicznym, 

pedagogicznym, dydaktycznym, i wreszcie społecznym. 

Na temat osób niewidomych istnieje wiele obiegowych przekonań, które mogą utrudniać 

realizacje zadań dydaktycznych tak osobom z dysfunkcją wzroku (nie tylko całkowicie 

niewidzącym), jak i nauczycielom. Istnieje na przykład negatywny stereotyp „człowieka z białą 

laską”. Ale opis osób niewidomych i słabowidzących, który opiera się na rzetelnych obserwacjach 

spełniających naukowe kryterium obiektywności, nie odpowiada tym obiegowym przekonaniom.  

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że jakakolwiek klasyfikacja osób z dysfunkcją wzroku 

jawi się jako trudna do wypracowania lub wręcz niemożliwa. Interesująca nas grupa osób tworzy 

kontinuum (ang. cline) o dwóch biegunach. Na jednym znajdują się całkowicie niewidomi od 

urodzenia, a na przeciwnym osoby normalnie widzące. Ten uproszczony model można przedstawić 

następująco.  

 

CNO (TCB) ----------------------------------------------------------------- DW (PS) 

 

CNO to całkowicie niewidomi od urodzenia (po angielsku TCB - totally congenitally blind), 
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a DW to doskonale widzący (po angielsku PS - perfectly sighted), czyli osoby posiadające obuoczne 

widzenie stereoskopowe o normalnym polu widzenia i pełnej ostrości z bliska i z daleka (60/60 bez 

korekcji i bez żadnych innych dysfunkcji mogących upośledzać widzenie takich jak kurza ślepota 

czy zaburzenia w widzeniu kolorów). Między tymi biegunami sytuuje się większość ludzi o różnym 

stopniu dysfunkcji wzroku spowodowanej najrozmaitszymi przyczynami.  

Dolna granica osób z dysfunkcją wzroku jest wyznaczona przez osoby całkowicie pozbawione 

możliwości widzenia (czyli z brakiem poczucia światła). Górna granica natomiast jest całkowicie 

rozmyta, bowiem nie ma sposobu określenia jak wielki deficyt widzenia czy dysfunkcja wzroku 

powinna kwalifikować daną osobę do kategorii osób z dysfunkcją wzroku. Decyzja taka może być 

całkowicie arbitralna albo też może opierać się na kryteriach zewnętrznych takich jak niezdolność 

do spełniania pewnych czynności, wykonywania pewnych zawodów, czy samodzielnego 

funkcjonowania w niektórych sytuacjach życia codziennego.  

Dlatego przedstawiony wyżej model prezentuje rzeczywistość w sposób uproszczony, 

ponieważ nie uwzględnia wielu szczegółowych czynników: etiologii ślepoty wrodzonej, sprzężeń 

z innymi dysfunkcjami, uszkodzeń i dysfunkcji centralnego układu nerwowego, różnych odmian 

daltonizmu czy wreszcie jednooczności. Model ten bierze pod uwagę jedynie stan widzenia. Trzeba 

jednak zaznaczyć, że istotny jest cel dokonywania takich rozróżnień. Inaczej bowiem trzeba do tego 

podejść przy kwalifikowaniu poszczególnych osób do różnych zawodów, inaczej przy określaniu 

stopnia niepełnosprawności lub inwalidztwa, a jeszcze inaczej w celach ustalenia możliwości 

kształcenia osób z dysfunkcją wzroku.   

Natomiast prawdziwy problem z przypisaniem ich do różnych podkategorii polega na tym, że 

granice między nimi są rozmyte.   

To swoisty paradoks, że dużo łatwiej jest znaleźć tych, którzy reprezentują lewy biegun tego 

kontinuum niż tych, stanowiących jego prawy biegun, który tworzą osoby „normalnie” widzące. 

Świadczą o tym między innymi trudności z doborem kandydatów do zawodu pilota bojowych 

samolotów odrzutowych, ponieważ od kandydata wymaga się doskonałego widzenia.  

Na owo kontinuum rozpięte pomiędzy widzeniem zerowym a doskonałym Światowa 

Organizacja Zdrowia nakłada strukturę złożoną z kategorii wyraźnie oddzielonych od siebie. Mimo 

że schemat ten jest zbyt uproszczony, pozwala jednak poklasyfikować członków omawianej grupy 

według pewnych kryteriów, uzasadnionych empirycznie faktami medycznymi i funkcjonalnymi. 
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Kategorie deficytów wzroku według World Health Organization 

Kategoria Ostrość 

widzenia 

w lepszym oku 

po korekcji 

Określenia 

standardowe 

według WHO 

Określenia 

funkcjonalne 

według 

WHO 

0 6/6 – 6/18 

(1.0 - 0.3) 

Normalny Normalne 

1 6/18 – 6/60 

(0.3 – 0.1) 

Upośledzenie 

wzroku 

Słabowidzenie 

2 6/60 – 3/60 

(0.1 – 0.05) 

Poważne 

upośledzenie 

wzroku 

Słabowidzenie 

3 3/60 – 1/60 

(0.05 – 0.02) 

Ślepota Słabowidzenie 

4 0.02 – Poczucie 

światła 

Ślepota Słabowidzenie 

 

5 Brak poczucia 

światła 

Ślepota Całkowita ślepota 

 

 Tego rodzaju standardowe określenia WHO są czasem stosowane w raportach medycznych 

oraz w niektórych publikacjach dotyczących ustalania statusu prawnego osób z dysfunkcją wzroku. 

Opierają się one jednak wyłącznie na ostrości widzenia, nie uwzględniając innych aspektów 

funkcjonowania narządu wzroku. 

Terminologia oparta na kryteriach funkcjonalnych oraz ta, kierująca się wyłącznie ostrością 

widzenia, w odmienny sposób traktuje osoby o znacznym upośledzeniu wzroku. Na przykład osoba 

z ostrością widzenia 2/60, czyli 0.04 widzi wystarczająco dobrze aby sprawnie poruszać się bez 

przewodnika. Jednak taką osobę można już zaliczyć do osób charakteryzujących się „ślepotą” 
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według określeń funkcjonalnych. Kategorie standardowe nie biorą więc pod uwagę użytecznych 

resztek wzroku. Dlatego też należy wyraźnie odróżnić ślepotę z punktu widzenia prawa (legal 

blindness) od ślepoty funkcjonalnej lub słabowidzenia (low vision).  

Nie trzeba dodawać, że dla celów dydaktycznych bardziej istotne są określenia funkcjonalne, 

gdyż na przykład osoby uznane prawnie za niewidome mogą, jako funkcjonalnie słabowidzące - 

posługiwać się czarnodrukiem (czego nie są w stanie robić osoby całkowicie niewidome). 

3.3 Konsekwencje dydaktyczne  

Popełnilibyśmy kardynalny błąd, gdybyśmy ograniczyli nasze rozpoznanie możliwości 

uczniów jedynie do ostrości ich widzenia. Musimy uwzględniać stan funkcjonalny narządu wzroku 

we wszystkich jego aspektach i w całej jego złożoności. Należy więc brać pod uwagę takie 

czynniki jak wspomniane już pole widzenia, a także wrażliwość na światło (zwłaszcza 

w przypadkach albinizmu i afakii, czyli stanu po usunięciu soczewek), różne rodzaje zeza 

(strabismus), różne rodzaje oczopląsu (nystagmus), różne rodzaje ślepoty barw (daltonizm), czy 

wreszcie jednooczność.             Możliwości wzrokowe każdego ucznia należy rozpoznać indywidualnie 

nie tylko w wymiarze synchronicznym, ale również diachronicznym - uzyskując wiedzę na temat 

ewentualnych zmian w możliwościach wzrokowych ucznia, ich dynamiki, zaleceń lekarskich 

dotyczących oszczędzania wzroku w różnych sytuacjach oraz możliwości ruchowych i zalecanej 

lub niezbędnej korekcji. Trzeba dostosować nasze działanie do jego indywidualnych możliwości. 

Z dydaktycznego punktu widzenia najbardziej fundamentalnym rozróżnieniem jest rozróżnienie 

między całkowitą ślepotą a słabowidzeniem, czyli między grupami 4 i 5 w powyższej klasyfikacji. 

W praktyce odpowiada to różnicy między osobami posługującymi się czarnodrukiem (chociażby 

w maksymalnym powiększeniu i przy użyciu rozmaitych pomocy) a osobami, które czarnodrukiem 

posługiwać się nie mogą. Ta zasadnicza różnica rzutuje w sposób oczywisty na techniki nauczania 

i uczenia się ucznia w klasie oraz poza klasą. Musi ona również wpływać na sposoby 

przygotowywania materiałów dydaktycznych dla tych dwóch grup uczniów. 

Bardzo ważne, chociaż z innych powodów jest też kolejne rozróżnienie w obrębie grupy osób 

całkowicie niewidomych. Należy zatem dalej rozróżnić osoby niewidome od urodzenia i osoby, 

które straciły wzrok w późniejszym okresie życia - często określane jako osoby ociemniałe. To 

rozróżnienie ma wielkie znaczenie z punktu widzenia psychologii i psycholingwistyki, gdyż rozwój 

języka, a zwłaszcza kształtowanie się pojęć i struktur gramatycznych u tych dwóch grup uczniów 

przebiega nieco inaczej. Jednak różnice te są mniejsze niż mogłoby się wydawać (będzie o tym 

mowa w kolejnym rozdziale.)  

Z powodu braku odpowiednich badań nie jest natomiast jasne, w jakim stopniu rozróżnienie 

to rzutuje na możliwości oraz sposoby przyswajania i uczenia się języków obcych. 
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Rozdział IV 

Rozwój językowy osoby niewidomej 

 

Trudności osób niewidomych od urodzenia 

Rozwój językowy osoby niewidomej od urodzenia przebiega inaczej ze względu na pewne 

ograniczenia poznawcze, jakim ona podlega. Najważniejsze z nich wynika z faktu, że osoba 

niewidoma ma znacznie mniejsze możliwości obserwowania otaczającego ją świata, gdyż percepcja 

ogranicza się w zasadzie do dwóch rodzajów doświadczeń sensorycznych: dotykowych 

i słuchowych. Natomiast doświadczenia wzrokowe są dla nich niedostępne. Dlatego też 

doświadczenia haptyczne i słuchowe, które u osób widzących są niejako tylko uzupełnieniem 

poznawania, u osób niewidomych stają się głównym sposobem kształtowania się pojęć, jak również 

drogą do opanowania języka ojczystego. Wiąże się to z koniecznością bezpośredniego kontaktu 

z poznawanymi obiektami oraz brak możliwości wyrobienia sobie poglądu o ich kształcie, fakturze, 

rozmiarach, ruchach w przestrzeni bez pomocy osób widzących.  

W dalszej kolejności pociąga to za sobą problemy z takimi pojęciami jak perspektywa, 

przybliżanie się i oddalanie, rozszerzanie się i kurczenie, i wreszcie, kolor. Osobnego wysiłku 

wymaga także przyswojenie istoty pojęć związanych z dwuwymiarową reprezentacją obiektów 

trójwymiarowych, a więc ich rysunków, obrazów czy fotografii (Kennedy 1978).  

Owa redukcja świata trójwymiarowego do jego dwuwymiarowej reprezentacji staje się 

dodatkowym wyzwaniem poznawczym dla osób niewidomych. Natomiast w naturalny sposób i bez 

trudności osoby niewidome od urodzenia posługują się doświadczeniami pozawzrokowymi 

i motorycznymi, dzięki którym rozwijają one świadomość położenia własnego ciała w przestrzeni 

oraz naturę wszelkich pojęć związanych z ciężarem, rozmiarem i fakturą przedmiotów 

poznawanych bez udziału wzroku (Ruff 1984)  

Starsze dzieci i dorośli potrafią posługiwać się dotykowymi mapami jako pomocą we 

właściwej orientacji przestrzennej bez udziału wzroku. (Leonard i Newman 1967, Landau 1984). 

Jednakże niewidome dzieci nieco później od widzących samodzielnie podejmują takie czynności 

jak raczkowanie, pełzanie i chodzenie, chociaż siedzenie i stanie pojawia się u nich w tym samym 
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czasie co u dzieci normalnie widzących.  

Co ciekawe,dzieci niewidome zaczynają sięgać po przedmioty wydające jakiś dźwięk 

przeciętnie sześć miesięcy później niż robią to dzieci widzące. Oznacza to, iż dźwięk jest dla nich 

mniej ważny niż wzrok dla widzących. Dzieje się tak, ponieważ większość przedmiotów, które 

można zobaczyć, nie wydaje żadnego dźwięku umożliwiającego ich rozpoznanie z odległości. 

Natomiast identyfikowanie przedmiotów za pomocą dotyku wymaga bezpośredniego kontaktu.  

Ponadto u dzieci niewidomych pierwszoplanową role odgrywają doświadczenia związane 

z fakturą i twardością (gęstością) dotykanych przedmiotów, a dopiero dalszą doświadczenia 

związane z ich kształtem. Dlatego cały proces poznawczy ulega pewnemu opóźnieniu. Mimo tego 

doświadczenia haptyczne i słuchowe tworzą potencjał poznawczy osób niewidomych, który 

pozwala im kształtować pojęcia i struktury przestrzenne bez udziału wzroku. Co dla nas 

najważniejsze, tego rodzaju doświadczenia pozawzrokowe stanowią skuteczną podstawę 

przyswajania języka. 

Jednak pewne trudności wskazać można w trakcie interakcji niewidomego dziecka 

poznającego świat i uczącego się języka z widzącymi rodzicami. Jak wiadomo, interakcja ta leży u 

podstaw budowania pojęć i opanowywania odpowiednich form językowych. Odbywa się to zgodnie 

z tak zwaną referencyjną teorią znaczenia, wedle której znaczenie formy językowej jest to ten 

element świata rzeczywistego, do którego się ta forma odnosi. Jest to też najbardziej elementarny 

sposób poznawania wyrazów zarówno w języku ojczystym, jak i w językach obcych, który stanowi 

istotę poglądowej (ostensywnej) metody uczenia się nowych wyrazów (zwłaszcza rzeczowników). 

W praktyce owo poznawanie znaczeń polega na wskazywaniu odpowiednich przedmiotów lub ich 

dwuwymiarowych reprezentacji na obrazku czy fotografii, z jednoczesnym podaniem ich nazwy 

w danym języku: „To jest pies.”.  

Tego rodzaju metoda bywa często wzbogacana o inne sygnały wzrokowe, które stanowią 

pozajęzykowe elementy komunikacji, czyli: gesty, mimikę oraz wiele innych składników języka 

ciała. Ta najprostsza i bardzo skuteczna technika poznawania znaczeń wyrazów jest dostępna dla 

dzieci niewidomych jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego też koniecznie trzeba kłaść 

naciskna poznawanie świata poprzez dostępne dla dziecka zmysły: dotyk, słuch, smak i węch. 

Jednak gdy mylne rozpoznania nie zostaną w porę skorygowane, bez wątpienia mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. 

Dodać należy, że ograniczenia w zakresie postrzegania haptycznego mogą powodować liczne 

błędy ze strony zarówno rodziców jak nauczycieli dzieci niewidomych.  

Jednak mimo tych ograniczeń w zakresie postrzegania zmysłowego, jeżeli pominąć niewielkie 

początkowe opóźnienie i pewne przemijające trudności z rozumieniu zaimków osobowych, rozwój 

językowy dziecka niewidomego przebiega podobnie jak rozwój dziecka widzącego. Tempo 

przyswajania języka nie jest w wyraźny sposób spowolnione i mieści się w dość szerokiej normie 
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obejmującej również dzieci widzące.  

Krótko mówiąc: zmysł dotyku jest w stanie w pełni zrekompensować brak zmysłu wzroku 

(przynajmniej w takim zakresie, w jakim jest on potrzebny do opanowania języka). O tym, jak 

zmysł dotyku rekompensuje brak wzroku na przykładzie kształtowania niektórych pojęć 

„wzrokowych” u osób niewidomych od urodzenia, będzie mowa w następnym podrozdziale. 

Tymczasem przyjrzyjmy się dokładniej, jak przebiega rozwój językowy dziecka niewidomego od 

urodzenia. Jest to o tyle istotne, że niektóre aspekty przyswajania sobie języka ojczystego są 

wspólne w kontekście nauki języków obcych i na te aspekty zwrócimy szczególną uwagę. 

 

4.1 Rozwój językowy osób niewidomych od urodzenia i osób widzących  

Należy zacząć od przypomnienia kilku podstawowych faktów dotyczących języka. Przede 

wszystkim trzeba przypomnieć, że język jest systemem dwuklasowym.
2
 Polega to na tym, że składa 

się on z dwóch zbiorów elementów. Pierwszy z nich jest zbiorem zamkniętym i zawiera pewną 

liczbę głosek, które chociaż same nie znaczą, pozwalają jednak różnicować znaczenia słów 

(a ściślej - minimalnych elementów języka posiadających znaczenie zwanych morfemami). Liczba 

fonemów w poszczególnych językach wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu. Dzięki fonemom 

możliwe jest różnicowanie jednostek języka należących do drugiej klasy elementów, która jest 

zbiorem otwartym.  

Co więcej, fonemy mogą łączyć się ze sobą w ciągi obdarzone znaczeniem zwane znakami. 

Ich liczba jest nieskończona. Można znaleźć wśród nich te najprostsze i najkrótsze, ale też te bardzo 

złożone. W wielu znanych nam językach (w tym w języku polskim i angielskim) znaki tworzą 

hierarchię pod względem złożoności. Jak wiadomo, morfemy mogą łączyć się w wyrazy, wyrazy 

łączą się ze sobą, tworząc frazy, frazy łączą się w zdania, a z kolei ze zdań można zbudować teksty.  

Łatwo zauważyć, że liczba możliwych znaków danym języku jest nieskończona. Dzieje się 

tak dlatego, że wciąż powstają nowe wyrazy, gdyż obok zapożyczeń z innych języków istnieje też 

możliwość tworzenia nowych wyrazów dzięki procesom derywacji. Ponadto możliwe są wciąż 

nowe, niestosowane dotąd połączenia wyrazów.  

Następnie trzeba przypomnieć, że każdy język składa się z dwóch rodzajów podsystemów - 

zamkniętych i otwartych. Jednak obok fonemów do podsystemów zamkniętych należy także 

gramatyka, a ściślej - te jej składniki, które stanowią podstawowe elementy konstrukcji zdania. 

Podsystemy otwarte to leksyka i frazeologia, która obejmuje również idiomatykę.  

                                                 

2
 W dalszym ciągu używając terminu 'język' będziemy mieli na myśli języki naturalne czyli etniczne, do których  

należą polski, angielski, niemiecki itd. Ten sam termin bywa oczywiście stosowany w różnych innych kontekstach – 

wtedy, gdy mowa na przykład o języku matematyki, języku filmu czy języku ciała.  
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Można przyjąć, że przyswajanie podsystemów zamkniętych języka ojczystego (to znaczy 

gramatyki i fonologii) kończy się mniej więcej wtedy, gdy dziecko rozpoczyna okres dojrzewania, 

co zwykle ma miejsce między dwunastym a czternastym rokiem życia. U dziewcząt dzieje się to 

nieco wcześniej, a u chłopców później. Wtedy opanowanie języka ojczystego osiąga stadium 

dorosłości, w którym ustalony jest akcent, a gramatyka jest już przyswojona. Dziecko staje się 

wówczas w pełni kompetentnym użytkownikiem języka ojczystego. Jednak nie dotyczy to 

opanowywania systemów otwartych, których przyswajanie trwa przez całe życie, gdyż w każdym 

jego okresie człowiek uczy się nowych wyrazów, związków frazeologicznych czy też idiomów.  

Poczynione wyżej rozróżnienia pozwalają omówić niewielkie różnice w przyswajaniu języka 

przez osoby niewidome od urodzenia i osoby dobrze widzące na dwóch płaszczyznach. W dalszych 

rozważaniach, mówiąc o systemach zamkniętych, uwzględnimy jedynie rozwój gramatyczny, zaś 

jeśli chodzi o systemy otwarte, weźmiemy pod uwagę jedynie rozwój podstawowego słownictwa 

przed okresem dojrzewania. Pominiemy natomiast rozwój podsystemu fonologicznego, słownictwa 

i frazeologii w czasie dorosłego życia, ponieważ w tym zakresie osoby niewidome nie różnią się 

znacząco od osób widzących.  

Warto poświęcić trochę miejsca rozwojowi słownictwa. Ogólnie biorąc, zasób słownictwa 

dzieci niewidomych od urodzenia nie różni się zasadniczo od zasobu słownictwa dzieci widzących 

(zob. Nelson 1973). Wszystkie dzieci, bez względu na stan wzroku, przyswajając język, funkcjonują 

w tej samej rzeczywistości. Przewagawzroku u widzących wobec przewagi dotyku u osób 

niewidomych nie wydaje się odgrywać zasadniczej roli w ostatecznym kształtowaniu się 

słownictwa.  

Według Nelson (1973: 30-31) “To the extent that such vocabulary data can be used to draw 

inferences about children‟s representations of the world, the blind children seem to know about and 

be interested in the same aspects of experience as sighted children.”  

Można by jednak przypuszczać, że dzieci niewidome i widzące inaczej rozumieją poznawane 

wyrazy oraz, że dzieci niewidome odnoszą przyswojone przez siebie wyrazy do zawężonych 

zakresów pojęciowych. Główna różnica między dziećmi niewidomymi a widzącymi w tym 

względzie miałaby więc polegać na tym, że dzieci niewidome pojmowałyby rzeczywistość bardziej 

konkretnie (za pośrednictwem dotyku), zaś dzieci widzące w sposób bardziej abstrakcyjny (mniej 

namacalny bo za pośrednictwem wzroku).  Takie poglądy są całkowicie mylne. Wiąże się to 

z naturą samego języka i sposobem jego przyswajania. Nauka języka, bez względu na sposób i na 

modalność, musi być związana z uogólnieniami. Każde pojęcie wyrażone językowo jest rezultatem 

jakiegoś uogólnienia dotyczącego pewnej klasy przedmiotów lub zjawisk powtarzających się 

w doświadczeniu danej osoby czy grupy osób. Tak więc zasadnicze pytanie sprowadza się do tego, 

czy pod tym względem dzieci niewidome różnią się od widzących w jakiś zasadniczy sposób. 

Zdaniem Landau i Gleitman, jeśli pominąć drobne różnice, o niczym takim nie może być 

mowy. Pojęcia przyswajane przez dzieci niewidome od urodzenia i przez dzieci widzące kształtują 
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się na tym samym poziomie uogólnienia.  

Warto przyjrzeć się teraz rozwojowi struktur syntaktycznych. Trzeba powiedzieć, że struktury 

syntaktyczne rozwijają się w tym samym tempie co u dzieci widzących i są identyczne. 

Przeprowadzone badania dotyczyły języka angielskiego. Między innymi badano długość 

wypowiedzi dzieci w różnym wieku w przeliczeniu na liczbę morfów, z których się te wypowiedzi 

składały. Długość wypowiedzi uznano bowiem za wskaźnik stopnia rozwoju kompetencji 

językowej.  

Na przykład wyrażenie „book on table‟ składa się z trzech morfemów i występuje na ogół na 

wcześniejszym etapie rozwoju dziecka, w przeciwieństwie do wyrażenia „books on table‟ 

składającego się z czterech morfemów. Pojawia się ono później, jako świadectwo rozwijającej się 

kompetencji językowej. Badania oparte na porównywaniu zdań wypowiadanych przez niewidome 

i widzące dzieci będące w tym samym wieku nie ujawniły żadnych różnic w tym zakresie.  

Ponadto badano środki gramatyczne wyrażające takie pojęcia jak istnienie (znajdowania się 

w jakimś miejscu), przeczenie, powtarzalność zjawisk, czynności, stany, narzędzia, oraz pytania 

szczegółowe (wh-questions). Tutaj również nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic 

w dynamice rozwoju między dziećmi niewidomymi i widzącymi.  

Jedynym konsekwentnym wyjątkiem były konstrukcje gramatyczne wymagające zastosowania 

czasowników posiłkowych (zob. Landau i Gleitman 12985: 42). W tym zakresie 

w najwcześniejszych latach swego rozwoju językowego dzieci niewidome wykazywały pewne 

opóźnienia w porównaniu ze swymi widzącymi rówieśnikami. Kiedy dzieci widzące wypowiadają 

już zdania typu „I am eating the pizza‟, dzieci niewidome najczęściej jeszcze mówią „I eating the 

pizza”, opuszczając czasownik posiłkowy. Problem ten nie jest jednak rezultatem braku wzroku. 

Dotyczy on również niektórych osób widzących uczących się języka angielskiego jako obcego. 

Wiąże się on z rolą, jaką odgrywają czasowniki posiłkowe.  

Należy tu przywołać dokonane wcześniej rozróżnienie między zamkniętymi i otwartymi 

podsystemami języka. Podział ten dotyczy między innymi zasobów leksykalnych każdego języka, a 

w szczególności języka angielskiego. Każdy wyraz jest jakąś częścią mowy. Części mowy dzielą się 

na kategorie otwarte i zamknięte. Do kategorii otwartych należą rzeczowniki, czasowniki, 

przymiotniki i niektóre przysłówki. Takie wyrazy po angielsku nazywane bywają „content words‟, 

co ma oznaczać, że zawierają one w sobie wiele treści semantycznej. Do kategorii zamkniętych 

należą wyrazy określane jako funkcyjne, a więc takie, które stanowią element struktury 

gramatycznej. Są to określniki, czasowniki posiłkowe, zaimki, spójniki, przyimki, i inne. 

W zakresie swoich funkcji komunikacyjnych i gramatycznych te dwa rodzaje wyrazów różnią się 

dość znacznie. Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki przekazują najważniejsze treści 

stanowiące istotę każdego wydarzenia komunikacyjnego. Natomiast wyrazy funkcyjne są 

elementem struktury gramatycznej, która w dużej mierze wpływa na precyzję komunikacji, ale nie 

przesądza ostatecznie o jej skuteczności.  
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Dlatego można powiedzieć, że wyrazy funkcyjne charakteryzują się następującymi 

właściwościami: słaba semantyka, na ogół nieakcentowana pozycja w wypowiedziach, 

zredukowana fonologia (czyli tak zwane formy słabe - szczególnie w językach angielskim 

i rosyjskim) oraz formy ściągnięte. Stąd też wyrazy te postrzega się na ogół jako mniej ważne, a ich 

brak w wypowiedzi tylko w niewielkim stopniu zakłóca porozumienie. 

Na koniec warto podkreślić, że dzieci widzące i niewidome od urodzenia, które za pomocą 

zmysłów nieco inaczej poznają otaczający je świat, ostatecznie osiągają tak podobną perspektywę 

językową. Ujawnia się ona tak w sposobie przyswajania przez nie języka ojczystego, jak też 

w formie posługiwania się nim. Całkowicie odmienna baza sensoryczno-percepcyjna stanowiąca 

podstawę indukcji niezbędnej w tworzeniu uogólnień, pozwala na kształtowanie się języka wedle 

bardzo podobnych wzorów.  

Jednak ani teorie akwizycji języka oparte na prostych modelach behawioralnych typu bodziec-

reakcja, ani nawet te bardziej wyrafinowane, łączące procesy poznawcze z przyswajaniem 

odpowiednio skojarzonych form językowych w odpowiednich kontekstach, nie są w stanie wyjaśnić 

tych podobieństw.  

Landau i Gleitman badały też , czy dzieci niewidome od urodzenia miały jakieś wyjątkowe 

trudności z rozumieniem i uczeniem się tych aspektów języka, które mają związek 

z doświadczeniem wzrokowym. Dotyczyły one  w szczególności czasowników związanych 

z percepcją wzrokową oraz przymiotników określających kolory. 

Jeśli chodzi o czasowniki „wzrokowe”, eksperyment dotyczył angielskich czasowników look 

i see. Okazało się, że ich rozumienie i znaczenie kształtuje się niezależnie od modalności 

percepcyjnej, gdyż zawsze jest to modalność dominująca u danej osoby. Skrupulatnie 

przeprowadzone badania wykazały, że dziecko niewidome od urodzenia uważa, iż „looks‟ znaczy 

„badać ręką” (explore by hand) raczej niż „badać za pomocą wszelkich możliwych środków 

percepcyjnych”.  

Interpretacja ta opiera się na fakcie, że zarówno dla dzieci niewidomych od urodzenia, jak 

i dla widzących „look” zawsze oznacza poznawanie rzeczy za pomocą dominującej modalności 

percepcyjnej, a więc wzroku u widzących i dotyku u niewidomych. Ani „słuchać” ani „pachnieć” 

nie posiadają tego samego znaczenia ponieważ słuch i zapach, jako modalności percepcyjne, 

dostarczają mniej bezpośredniego świadectwa zarówno istnienia, jak i natury poznawanych rzeczy. 

Dlatego też dzieci niewidome od urodzenia używają czasowników związanych u osób widzących 

z widzeniem w odniesieniu do modalności dotykowej (a szerzej haptycznej, czyli manualno-

kinestetycznej), ponieważ u dzieci niewidomych od urodzenia to ona właśnie dominuje w procesie 

poznawania rzeczywistości. Natomiast dzieci widzące będące w tym samym wieku, te same 

czasowniki wiążą z modalnością wzrokową jako dominującą. Można więc mniemać, że gdyby 

hipotetyczne dzieci posiadały dominującą modalność sonarną, wówczas czasownik „look‟ byłby 

łączony z poznaniem słuchowym i dla tych osób posiadałby znaczenie „badać słuchem”. 
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W skrajnym przypadku pewne szczegóły semantyczne niektórych poznawnanych wyrazów nie 

mają korelacji kontekstualno-sytuacyjnych w doświadczeniu osoby niewidomej od urodzenia. 

Chodzi tu zwłaszcza o wyrażenia językowe budowane na podstawie doświadczeń wzrokowych. 

Można tu wymienić takie czasowniki jak 'look', rzeczowniki jak „fotografia” czy przymiotniki 

odnoszące sie do kolorów.  

Stosowanie przez osoby niewidome terminów, które u osób widzących budowane są na 

podstawie percepcji wzrokowej, określane bywa mianem werbalizmu.  

Jednakże, jak wynika z najnowszych badań, wyrazy „wzrokowe” w języku osób niewidomych 

od urodzenia nie są wcale ani puste, ani pozbawione znaczenia, jak mogłoby sugerować pojęcie 

werbalizmu. Badania te wykazują, że osoby niewidome od urodzenia pokonują deficyt sensoryczny 

za pomocą innych zmysłów i stosują wyrazy te zgodnie z konwencjami językowymi 

obowiązującymi w języku osób widzących.  

Dlatego nie istnieją żadne przyczyny, dla których wyrazy wzrokowe wymagałyby jakiegoś 

specjalnego i wyjątkowego traktowania - także w odniesieniu do nauki języków obcych. 

Trzeba przyjrzeć się rozumieniu terminów dotyczących kolorów przez dziecko niewidome. 

 Kolorystyka stanowi domenę, która znajduje się całkowicie poza zasięgiem możliwości 

poznawczych osób niewidomych. Ale oczywiście osoby takie posługują się tymi terminami 

poprawnie i stosują je w odpowiednich kontekstach. Dzieje się tak za sprawą konwencji językowej, 

która narzuca stosowanie takiego czy innego terminu związanego z kolorami w takim czy innym 

kontekście. Konwencje językową kształtują z kolei ludzie widzący, gdyż stanowią oni przeważającą 

większość użytkowników języka. Ich doświadczenie wzrokowe prowadzi do utrwalania sie takich 

kolokacji jak 'błękit nieba', 'zieleń trawy', 'biel śniegu', czy 'czerń nocy' i innych. Dzieci niewidome 

uzyskują pojęcie wyobrażeniowe także i w tej dziedzinie, co nie pozwala opisać tego problemu 

jedynie w kategoriach werbalizmu. 

Opisują to autorki cytowanych już wyżej badań (por. Landau i Gleitman 1985). Według nich 

nauka kolorów przysparza wielu trudności również dzieciom widzącym, a ich opanowanie kolorów 

następuje stosunkowo późno w rozwoju językowym. Długo jeszcze pojawiają się uporczywe błędy. 

Dotyczy to również dzieci niewidomych od urodzenia. Badania te wykazały, że dziecko niewidome 

posiada sporą wiedzę na temat znaczenia przymiotników określających kolory. Dziecko takie wie, 

że: poszczególne nazwy kolorów należą do jednej wspólnej domeny określanej mianem „kolor”, że 

są one przymiotnikami i występują jako takie w zdaniach oraz - że stosuje się je tylko w odniesieniu 

do konkretnych rzeczy. Rozumie ono także, że nie są one tożsame z innymi właściwościami 

przedmiotów takimi jak rozmiar, ale raczej Określają jakąś ich właściwość , której dziecko nie jest 

w stanie rozpoznać. Pod wpływem tych trudności niewidome dziecko niekiedy zwraca się do osoby 

widzącej z prośbą o pomoc w ustaleniu tej właściwości.  

Porównanie dziecka niewidomego z widzącym w zakresie nauki przymiotników określających 
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kolor ujawnia interesującą symetrię. Zarówno widzący, jak i niewidzący w pierwszych latach życia 

na pytania dotyczące kolorów różnych pokazywanych im przedmiotów odpowiadają spontanicznie, 

używając przymiotników oznaczających kolor. Jednak prawie zawsze, a co ciekawe w obu 

przypadkach bez różnicy, są to odpowiedzi niepoprawne. Dopiero mniej więcej między trzecim 

a czwartym rokiem życia dzieci widzące uczą się dostosowywać odpowiedzi do rzeczywistego 

koloru przedstawianych im przedmiotów. W tym samym czasie dziecko niewidome przestaje 

odpowiadać na pytania o kolor pokazywanych mu przedmiotów i nie używa przymiotników 

oznaczających kolory. Zamiast tego odpowiada po prostu prośbą o pomoc. 

Ta różnica jest jednocześnie kolejnym dowodem na to, że osoba niewidoma od urodzenia, nie 

będąc w stanie poznać koloru (tak jak robi to osoba widząca), nie może kojarzyć każdorazowo 

poszczególnych przedmiotów z nazwami odpowiednich kolorów, mimo że posiada wiedzę 

teoretyczną na temat spodziewanych związków między różnymi przedmiotami i ich kolorami. 

Istotna jest tu również wiedza na temat tego, jak terminy określające kolory funkcjonują 

w strukturach gramatycznych danego języka. 

Z dotychczasowych badań i zamieszczonych tu rozważań wynika, że dzieci niewidome nie 

napotykają większych trudności związanych z opanowaniem języka ojczystego (lub obcego) niż 

dzieci widzące. 

Wszelkie problemy pojawiające się w tym zakresie są wspólne dla widzących i niewidomych, 

niezależnie od ich doświadczeń pozajęzykowych.  
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Rozdział V 

Rola języków obcych w kształceniu osób z dysfunkcją wzroku3 

 

W literaturze tyflologicznej język ojczysty bywa często wspominany z związku z tak zwaną 

kompensacją językową. Nieco miejsca poświęca temu zagadnieniu Tadeusz Majewski, zauważając, 

że “słowo może dostarczać osobom z defektem wzroku takich samych treści poznawczych jak 

wzrok widzącym [...]. Język (słownik i gramatyka) rozwija się u dzieci niewidomych dobrze bez 

specjalnych zaburzeń; opanowują one język jako narzędzie komunikowania się tak dobrze jak 

dzieci widzące.”(Majewski 1983: 39).  

Jednak po krótkim przedstawieniu roli, jaką odgrywa kompensacja werbalna w procesie 

poznawczym osób niewidomych, Majewski wygłasza pogląd, z którym trudno się zgodzić, iż słowa 

będą miały charakter informacyjny i kompensacyjny dla niewidomego tylko wówczas, gdy będą 

miały konkretną podbudowę opartą na bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym. W przeciwnym 

wypadku przekazywane niewidomemu słowa będą “pustymi dźwiękami”, co stwarza 

niebezpieczeństwo tzw. werbalizmu'”. Według tego samego autora werbalizm bardzo często 

występuje u niewidomych dzieci i “polega na prawidłowym posługiwaniu się różnymi wyrażeniami 

słownymi (słowami, zdaniami) określającymi przedmioty i zjawiska, bez posiadania dostatecznej 

podbudowy opartej na bezpośrednim sensorycznym ich poznaniu. [...] Werbalizm występuje u 

dziecka wówczas, gdy nauczyło się ono nazwy przedmiotu bez możliwości dokładnego poznania go 

jako określonej fizycznej figury.”(Majewski 2006).  

Paradoksalnie, właśnie język może być przydatny w zapobieganiu werbalizmowi pod 

warunkiem, że jego używanie jako narzędzia poznania i przekazywania informacji będzie 

poprzedzone nauką rysunku. Autorytet w tej dziedzinie, jakim jest s. Elżbieta Więckowska, bardzo 

trafnie opisuje owe relacje między językiem a kształtowaniem wyobraźni plastycznej niewidomego 

dziecka: 

                                                 

3
 Ten rozdział jest poprawioną i nieco rozszerzoną wersją artykułu Tomasz P. Krzeszowskiego p.t. “Rola języków 

obcych w kształceniu niewidomych i słabowidzących”. (1993). 
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“Nauczanie języka ojczystego, a także obcego, jeśli prowadzone jest metodycznie, zaczyna się 

od nazywania tym językiem przedmiotów, czynności i relacji obserwowanych przez dziecko. 

Dopiero po opanowaniu języka można go używać do odbierania informacji o rzeczywistości 

niedostępnej zmysłom. Nauka rysunku musi więc wyprzedzać używanie go jako sposobu 

przekazywania informacji. W przeciwnym wypadku byłby to swoisty "werbalizm plastyczny", 

uczenie nie o przedmiotach, ale o ich spłaszczonych obrazach. Jeśli uczniowi nieprzygotowanemu 

do czytania rysunków pokażemy np. rysunek “przekrój meduzy”, dziecko nie wyobrazi sobie 

parasolowatego kształtu, zapamięta arkusik z jakimś ornamentem. Na etapie nauczania 

początkowego rysunek czytany przez dziecko powinien więc przedstawiać w sposób najprostszy 

przedmioty z jego otoczenia. Porównując pokazany mu rysunek z przedmiotem i rysując przedmioty 

samodzielnie, uczeń uczy się rozumieć „język” - rysunek jako przekaz informacji o przedmiocie. 

Dopiero po opanowaniu „języka rysunkowego” dziecko będzie mogło ze zrozumieniem czytać 

rysunki nieznanych mu przedmiotów i ich układów i wyobrażać sobie ich kształt.”(Więckowska 

2003)  

        Wydaje się jednak, iż werbalizm jest zjawiskiem mniej groźnym niż mogłyby to sugerować 

cytowane wyżej wypowiedzi wybitnych znawców przedmiotu. Należy bowiem pamiętać, że zmysły 

są jedynie środkiem do pobudzenia aktywności poznawczej umysłu, a ta jest jednak w największej 

mierze zależna od języka. Dlatego też deficyty czy dysfunkcje wzroku absolutnie nie wykluczają, 

chociaż naturalnie ograniczają i utrudniają pobudzenie owej aktywności poznawczej. Dzieje się tak 

głównie w pierwszej fazie rozwoju języka danej osoby, a w dużo mniejszym stopniu w okresie, gdy 

język osiąga dorosłą fazę rozwoju.  

Odróżnienie owych dwóch faz rozwoju języka ma fundamentalne znaczenie, gdy mówi się 

o kompensacyjnej roli języka i o groźbie werbalizmu. Wystarczy tu sobie uświadomić, że w drugiej 

z faz człowiek, nawet najlepiej widzący, opanowuje tylko niewiele pojęć w wyniku bezpośrednich 

doświadczeń zmysłowych. Główny ciężar poznawczy spoczywa wówczas na samym języku jako na 

narzędziu poznania. W tej fazie dysfunkcje wzroku w minimalny sposób wpływają na poznawanie 

rzeczywistości i kształtowanie nowych pojęć, które tworzą się już na podstawie pojęć utworzonych 

wcześniej. 

Dzieje się tak z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, wraz z rozwojem umysłowym 

człowieka wzrasta rola języka jako daru odróżniającego człowieka od innych istot żywych, również 

w zakresie funkcji poznawczych. Po drugie większość pojęć, jakimi operuje język naturalny, to 

pojęcia metaforyczne czyli nie posiadające znaczeń opartych na prostej relacji język – rzeczywistość 

materialna. Kształtują się one na podstawie innych, przyswojonych już wcześniej pojęć 

konkretnych. Dlatego też w swojej dojrzałej fazie język stanowi główny środek informacji 

o świecie, gdyż przytłaczająca ich większość dociera do nas za jego pośrednictwem, a nie dzięki 

bezpośredniemu poznaniu zmysłowemu.  

Nie warto więc oceniać zdobytej w ten sposób wiedzy jako pewnego rodzaju “werbalizmu”. 

Dlatego nie ma powodu, aby używać tego terminu w odniesieniu do osób niewidomych w związku 
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z sytuacjami, w których brak widzenia jest rekompensowany przez język. Istotne jest, że 

funkcjonuje on właściwie, umożliwiając skuteczne poznawanie rzeczywistości zarówno osobom 

widzącym, jak i niewidomym. 

Ze względu na ogromną rolę, jaką język odgrywa w poznaniu rzeczywistości oraz z uwagi 

najego funkcję kompensacyjną, wydaje się oczywiste, że - dzięki znajomości jednego lub kilku 

języków obcych - funkcja ta ulega wzmocnieniu. Dostrzeżenie szczególnej roli języków obcych 

przez uczniów i nauczycieli może pomóc w podwyższeniu ich motywacji do wspólnej pracy. 

Ponieważ dysfunkcja wzroku wiąże się z rozmaitymi rodzajami deprywacji, można zauważyć, 

że we wszystkich tych rodzajach deprywacji język może spełniać role kompensacyjną. Trzeba 

podkreślić, że znajomość języka w dużym stopniu kompensuje brak lub utratę wzroku. Umożliwia 

ona osobom niewidomym dotarcie do niedostępnych dla osób widzących (które nie znają języka 

obcego)obszarów rzeczywistości za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu lub innych 

mediów.  

  Oprócz tego język obcy, obok poszerzenia możliwości poznawczych, rozwija w osobie 

niewidomej poczucie własnej wartości, dobrze wpływa na samoocenę, i sprzyja korzystnym 

porównaniom z innymi osobami. Mimo że widzą one dobrze, pozbawione są nowej perspektywy, 

jaką otwiera znajomość języka obcego.  

  Poza tym znajomość języków obcych podnosi prestiż osoby niewidomej w społeczeństwie 

i pozwala jej na zajęcie poczesnego miejsca w hierarchii społecznej, co stanowi przecież jeden 

z najtrudniejszych problemów rehabilitacji i rewalidacji. W tym przypadku język obcy jest z kolei 

czynnikiem kompensującym deprywację społeczną. 

  Trzeba też powiedzieć, że znajomość języków obcych poszerza osobom niewidomym 

możliwości zawodowe o takie specjalności jak tłumacz, lektor języka obcego czy informatyk. 

W tym przypadku język staje się więc czynnikiem kompensującym deprywację zawodową i ściśle 

związaną z nią deprywację ekonomiczną (finansową).  

Kształceniu osób niewidomych na kierunkach filologicznych wyższych uczelni poświęcony 

jest rozdział 3 w części trzeciej. 

  Nauka i znajomość języków obcych spełniają jeszcze dwie inne funkcje: integracyjną 

i psychoterapeutyczną. Stwarzają one osobom niewidomym płaszczyznę wspólną z widzącymi, na 

której mogą oni samodzielnie współdziałać. Dotyczy to wielu dziedzin wymagających języka 

obcego jako warunku skutecznego porozumienia.  

  Nauka i znajomość języków obcych mogą też spełniać funkcję psychoterapeutyczną, 

pobudzając twórcze i poznawcze zdolności osób z dysfunkcją wzroku oraz stwarzając im 

dodatkowe szanse rzeczywistego spełnienia. Pomagają one również uniknąć groźnego w skutkach 

poczucia pustki i bezsensu życia. 
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Dodatkowo można tu jeszcze dodać, że znajomość języków obcych rozszerza możliwości 

korzystania z szeroko rozumianej rozrywki (obcojęzycznego teatru, teatru radiowego, dialogu 

filmowego i innych form interakcji językowej), ponieważ właśnie tutaj język jest nośnikiem 

komizmu czy humoru. 

   Na koniec należy omówić jeszcze jedno istotne rozróżnienie, które ściśle wiąże się 

z motywacją i może mieć istotny wpływ na wybranie stosownego podejścia przez nauczycieli 

języków obcych. Podczas wakacyjnych kursów języka angielskiego organizowanych przez Polski 

Związek Niewidomych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaistniała konieczność 

podzielenia uczestników na grupy. Ponieważ kursy dla młodzieży w wieku szkolnym i dla 

dorosłych odbywały się osobno, wydawało się początkowo, że jedynym kryterium przydziału do 

poszczególnych grup powinien być stopień zaawansowania językowego. Toteż na pierwszych 

kursach tworzyliśmy zwykle trzy grupy: A, B i C, odpowiednio od najbardziej do najmniej 

zaawansowanych. Jednak po kilku pierwszych kursach okazało się, że trzeba było wprowadzić 

pewną modyfikację do takiego podziału, gdyż na kursach pojawiły się osoby, które zawodowo 

interesowały się językiem angielskim. Studiowały już one anglistykę albo lingwistykę stosowaną, 

bądź też zamierzały podjąć takie studia. Uznaliśmy więc, że dla tych osób należało utworzyć osobną 

grupę, którą nazwaliśmy “zawodowcami”. Zauważyliśmy także, że wśród osób zaawansowanych 

wiekowo spora część traktowała udział w kursach jako rodzaj rozrywki.  

  Tego rodzaju wakacyjne doświadczenia nasunęły mi myśl, iż - organizując naukę języka 

obcego - należy wziąć pod uwagę te trzy grupy uczących się, gdyż każda z nich charakteryzuje sie 

inną motywacją, co z kolei ma ścisły związek z celami nauki z jednej strony, a z drugiej - ze 

stawianymi wymaganiami. Biorąc pod uwagę motywację, można zasadniczo wyróżnić trzy grupy 

uczniów: użytkowników, zawodowców i amatorów.   

  Dla użytkowników najważniejszym czynnikiem motywującym poznawanie języka obcego 

jest fakt, że znajomość tego języka stanowi niezbędny warunek skutecznego i efektywnego 

wykonywania danego zawodu. Nie trzeba dodawać, że we współczesnym świecie- w rzeczywistości 

Unii Europejskiej i globalizacji - ta grupa jest procentowo największa i wciąż rośnie. 

Dla zawodowców doskonała lub jak najlepsza znajomość języka obcego jest warunkiem 

bezwzględnie koniecznym do wykonywania zawodu bezpośrednio związanego z danym językiem 

lub językami (tłumacz, lektor, nauczyciel, sekretarz lub sekretarka w zagranicznej firmie). Z kolei 

dla amatorów nauka języka obcego jest elementem terapii zajęciowej lub rozrywki. 

Biorąc pod uwagę rozmaite motywacje, można wskazać różne cele oczekiwanego poziomu 

znajomości języka. Chociaż należałoby przeprowadzić szczegółowe badania w tym zakresie 

z udziałem nauczycieli i uczniów, można sformułować kilka hipotez. 

   Użytkownicy powinni dążyć do opanowania języka w stopniu pozwalającym na sprawne 

posługiwanie się nim w mowie i piśmie bez popełniania rażących błędów gramatycznych 
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i leksykalnych. Nie muszą oni dążyć do perfekcji w wymowie, lecz powinna ona być na tyle 

poprawna, by nie powodować trudności w porozumiewaniu się. Nie powinna również wywoływać 

negatywnych reakcji rodzimych użytkowników języka. Nie muszą jednak za wszelką cenę dążyć do 

wyjścia z socjolingwistycznej roli cudzoziemca posługującego się językiem obcym. 

   Z kolei zawodowcy powinni dążyć do perfekcyjnego opanowania języka w mowie i piśmie 

w stopniu maksymalnie zbliżonym do kompetencji językowej rodzimego użytkownika języka. Co 

więcej, mają oni obowiązek stałego dokształcania się i utrzymywania jak najlepszej „formy” 

językowej. Natomiast amatorzy mogą, ale nie muszą postępować w myśl zaleceń obowiązujących 

pierwsze dwie grupy.  

  Z wymienionych celów wynikają bezpośrednio wskazówki glottodydaktyczne dla 

nauczycieli. Jakkolwiek programy językowe realizowane w tych trzech grupach mogą być podobne, 

inny będzie rozkład akcentów w realizacji tych programów. Pojawią się również odmienne 

oczekiwania oraz wyniki osiągane przez uczniów w poszczególnych grupach. Na przykład 

w grupach użytkowników i amatorów nie istnieje konieczność ścisłego egzekwowania perfekcyjnej 

wymowy, o ile tylko ewentualne uchybienia w tym zakresie nie zakłócają komunikacji. W grupie 

użytkowników większą uwagę wypada przywiązywać do terminologii potrzebnej poszczególnym 

uczniom. W grupie amatorów można pozwolić sobie na dużą dozę tolerancji w zakresie 

poprawności w ramach ścisłej kompetencji gramatycznej na rzecz kompetencji komunikacyjnej. 

Tego rodzaju łagodność nie byłaby natomiast zalecana w grupie zawodowców.  

  Należy jednak stanowczo podkreślić, że przedstawiony tu podział w żadnym wypadku nie 

może być traktowany jako sztywny. Granice między tymi kategoriami są nieostre. Zdarza się 

bowiem przechodzenie uczniów z jednej kategorii do drugiej. Podczas trwania wakacyjnych kursów 

językowych bywało tak, że uczestnicy, których w jednym roku można było kwalifikować jako 

„amatorów”, w kolejnych latach wracali już jako „zawodowcy”. Niemniej zaproponowany tu 

podział może się przydać jako pewna wskazówka ułatwiająca nauczycielom wybór 

najstosowniejszego podejścia, dobieranego z punktu widzenia potrzeb ucznia.  
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Agnieszka Piskorska  

Część druga 

Rozdział VI 

Jak wybrać metodę nauczania?  

 

Metodyka nauczania zajmuje się poszukiwaniem najbardziej skutecznych sposobów 

nauczania danego przedmiotu. Spośród metodyk wszystkich dziedzin ta - poświęcona nauczaniu 

języków obcych - ma przed sobą wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nauczenie się języka obcego jest 

osiągnięciem innego rodzaju niż nauczenie się na przykład biologii czy fizyki. Choć w przypadku 

każdej dyscypliny proces uczenia się traktujemy dwupoziomowo. Chodzi tu o przyswojenie pewnej 

wiedzy i nabycie umiejętności, które pozwolą zastosować ją do rozwiązywania problemów.  

Ale w przypadku języka obcego zastosowanie nabytej wiedzy ma szczególny charakter. 

Użycie języka nigdy nie ogranicza się do zastosowania wiedzy o języku jako takim, czyli na 

przykład reguł tworzenia czasu Present Perfect, czy też sposobów uprzejmego wyrażania 

dezaprobaty w języku angielskim. Jest on narzędziem służącym do komunikacji, która ma charakter 

procesualny i złożony.  

Oprócz wspólnego kodu (języka) obejmuje ona: osoby nadawcy i odbiorcy wraz 

z systemami indywidualnych pojęć i wartości, uczuciami i dążeniami. Dotyczy ona także samej 

sytuacji aktu komunikacyjnego. Komunikacja więc, jeśli nie przeważa w niej funkcja fatyczna, 

stanowi formę wymiany informacji na określone tematy odnoszące się do innych dziedzin. W tym 

sensie zatem nauczenie się języka obcego wykracza poza przyswojenie kodu językowego, gdyż 

język zawarty jest też w naszej wiedzy o świecie, a jego właściwe użycie wymaga umiejętności 

dostosowania się do szeroko rozumianego kontekstu aktu komunikacyjnego.  

U podstaw metodyki nie zawsze leżało założenie mówiące o tym, że głównym celem 

uczenia się języka obcego jest zdobycie umiejętności komunikowania się w tym języku. Można 

przyjąć, że cel niektórych uczniów stanowi nauczenie się języka obcego wyłącznie w takim stopniu, 

jaki umożliwi im jedynie zrozumienie literatury fachowej. Jeżeli jednak założymy, że ostatecznym 

celem znajomości języka jest umiejętność komunikowania się, to inne cele cząstkowe - takie jak 

czytanie literatury czy tłumaczenie tekstu na własny użytek - będą w nim zawarte.  
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Do tej pory opracowano wiele metod nauczania języka obcego. Każda z nich opierała się na 

pewnego rodzaju naukowych podstawach, czyli w większości przypadków na najbardziej 

rozpowszechnionych w danym momencie teoriach psychologicznych i psycholingwistycznych.  

Nie warto ich tu szczegółowo przedstawiać, gdyż ich omówienie można znaleźć niemal 

w każdym podręczniku metodyki ogólnej języka angielskiego (Komorowska 2002, Dakowska 

2005). Poczynimy natomiast kilka obserwacji na temat wybranych metod nauczania, zwracając 

uwagę na pewne zawarte w nich postulaty. Dzięki temu będzie można zastanowić się, jak pośród 

tych skrajnych tez usytuować problematykę nauczania osób niewidomych. Odnosząc się do 

rozdziału drugiego, trzeba też dodać, że nie istnieje odrębna metodyka nauczania osób 

niewidomych - wyróżnia się jedynie pewne techniki pracy z nimi.  

Jak w każdej dziedzinie, tak i w nauczaniu języka obcego pojawiają się co jakiś czas nowe 

koncepcje, których autorzy całkowicie lub częściowo negują wartość poprzednich teorii. Jeżeli 

przez jakiś czas popularna była metoda zalecająca nauczanie reguł gramatycznych i mechaniczne 

ćwiczenia utrwalające stosowanie jakiegoś wyrażenia czy struktury, w odpowiedzi na nią powstaje 

nowe podejście kładące nacisk na rozwijanie zdolności komunikacyjnych.  

Przykładem takiej opozycji jest powstanie w latach osiemdziesiątych podejścia 

komunikacyjnego (communicative approach) jako reakcji na popularną w poprzednich dekadach 

metodę audiolingwalną (audiolingual method). Przyjmowała ona założenia behawioryzmu 

i traktowała uczenie się języka jako tworzenie nawyku. Ćwiczenia proponowane w tej metodzie 

(zwane po angielsku drills) miały charakter raczej mechaniczny i nie wymagały od ucznia 

twórczego zaangażowania w ich wykonywanie. Oczekiwano za to pełnej poprawności i dokładności 

w odtwarzaniu podanych wzorów.  

Podejście komunikacyjne odrzuciło w całości model uczenia się jako kształtowania 

nawyków, proponując w zamian umieszczenie ucznia w sytuacji, w której będzie on musiał 

nawiązać komunikację. Miało to wymusić skuteczne, choć nie zawsze idealnie poprawne użycie 

języka.  

Różnice pomiędzy metodą audiolingwalną a podejściem komunikacyjnym można 

zilustrować za pomocą przykładu ćwiczeń stosowanego w każdej z tych metod. Niektórzy być może 

pamiętają popularne niegdyś zadanie polegające na układaniu pytań do tekstu. Jest to typowy 

przykład ćwiczenia mechanicznego, utrwalającego stosowanie struktur gramatycznych, które nie 

wymaga kreatywności i jest całkowicie oderwane od jakiejkolwiek naturalnej sytuacji 

komunikacyjnej. Przecież w rzeczywistości nie zadajemy pytań do z góry znanych odpowiedzi.  

Z kolei w podejściu komunikacyjnym spotykamy ćwiczenia wykorzystujące istnienie luki 

informacyjnej. Jeden z uczniów ma dostęp do informacji, których nie posiada inny uczeń 

i odwrotnie. Popularnym przykładem takiego ćwiczenia jest wypełnianie formularza na podstawie 

odpowiedzi uzyskanych od innych uczniów. Najpierw uczeń zadaje kilku osobom pytania 
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(dotyczące na przykład tego, co potrafią robić), następnie notuje odpowiedzi oraz prezentuje wyniki 

w formie zdań typu: Anna can swim and dance but she can’t cook.  

W ten sposób następuje autentyczna wymiana informacji zbliżona do rzeczywistej sytuacji 

komunikacyjnej. Jednak w ćwiczeniu konieczność uzyskania informacji wcale nie wynika 

z prawdziwej potrzeby, lecz jest wymagana w instrukcji do zadania.  

Krótka prezentacja różnic pomiędzy dwoma skrajnymi podejściami do nauki języka obcego 

nie stanowi jedynie wątku z historii metodyki, lecz ma implikacje jak najbardziej praktyczne 

i aktualne. Obie wspomniane metody – audiolingwalna i komunikacyjna - doczekały się 

współczesnych wersji i wciąż posiadają wielu zwolenników. Współczesnym odpowiednikiem 

metody audiolingwalnej jest szeroko reklamowana metoda Callana, a zmodyfikowane podejście 

komunikacyjne funkcjonuje obecnie pod nazwą task based teaching.  

Ponieważ dyskusja nad ewentualnymi korzyściami stosowania któregoś z podejść 

metodycznych nie została do dziś zamknięta, omówimy dwa przeciwstawne sposoby nauczania 

gramatyki leżące u podstaw wyżej wymienionych metod, a dokładniej - nauczanie dedukcyjne 

i indukcyjne. Pierwsze z nich zakłada świadome przyswajanie reguł gramatycznych, utrwalanie ich 

w ćwiczeniach, a następnie, jako wynik dwóch poprzednich etapów, stosowanie w komunikacji.  

Nauczanie indukcyjne z kolei polega na przyswajaniu reguł gramatycznych z kontekstu. 

Wiąże się także z samodzielnym i często nieświadomym dokonaniu uogólnienia na podstawie 

wielokrotnego zetknięcia się z użyciem danej struktury. Posługując się prostym przykładem czasu 

Present Simple w języku angielskim, przy podejściu dedukcyjnym, można by się spodziewać 

przedstawienia odmiany czasownika przez osoby, ze zwróceniem uwagi na dodanie końcówki –s 

w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Natomiast w podejściu indukcyjnym oczekiwalibyśmy raczej 

tekstu, w którym używane są czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej, na podstawie którego 

uczeń może samodzielnie wyciągnąć wnioski i zacząć poprawnie stosować formy osobowe tego 

czasu.  

Omówiony powyżej przykład ilustruje również jeszcze inne oblicze sporu pomiędzy bardziej 

tradycyjnym sposobem nauczania (w którym uczeń świadomie kieruje uwagę ku regułom) 

a nauczaniem naśladującym naturalny proces przyswajania języka. Wspomniany już trend 

w nauczaniu języków obcych zwany task based learning przeciwstawiany bywa również 

klasycznemu modelowi określającemu tryb wprowadzania i ćwiczenia materiału językowego. 

Model ten zwany PPP (od angielskiego presentation, practice, production) zaleca taką kolejność 

w nauczaniu struktur - poczynając od przedstawienia materiału, poprzez ćwiczenia (najpierw 

bardziej odtwórcze, potem wymagające większej swobody w posługiwaniu się strukturą), na jej 

samodzielnym stosowaniu w wypowiedziach ucznia kończąc. Model task based learning nie opiera 

się na tego rodzaju sekwencji czynności. Podczas wykonywania powierzonych sobie zadań 

uczniowie posługują się całymi zasobami językowymi, jakimi dysponują, bez nastawiania się na 

ćwiczenie konkretnej struktury. Oczywiste jest jednak, że rodzaj zadania będzie ich skłaniał do 
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użycia pewnych struktur czy wyrażeń. Przeciwnicy modelu PPP twierdzą, że nie prowadzi on do 

trwałego przyswojenia materiału, gdyż uczniowie nie potrafią zastosować wyuczonych struktur 

w innym niż ćwiczenia kontekście. Natomiast przeciwnicy modelu TBL zarzucają mu, że - zamiast 

systematyczności - wprowadza chaos i nie zmierza do poprawności w użyciu języka.  

Trudno w tym miejscu uniknąć nawiązania do innej pary pojęć przeciwstawianych sobie 

w metodyce nauczania języków, czyli do poprawności i płynności. Oczywiście pojęcia te wzajemnie 

się nie wykluczają, gdyż idealnie byłoby połączyć płynność i swobodę wypowiedzi z jej 

poprawnością. Przeciwstawienie to dotyczy raczej tego, na które z nich należy kłaść większy nacisk 

w trakcie ćwiczeń. Wiąże się to z podejściem do poprawiania ewentualnych błędów 

w wypowiedziach uczniów. Stwierdzenie, iż poprawianie przez nauczyciela każdego błędu nie jest 

bezwzględną koniecznością, pojawiło się w podejściu komunikacyjnym, które przedkładało ogólną 

skuteczność wypowiedzi nad jej poprawność) o ile oczywiście ta ostatnia nie zakłócała tej 

pierwszej).   

Omówienie (wybranych) przeciwstawnych podejść i pojęć funkcjonujących w metodyce 

obrazuje wewnętrzne zróżnicowanie tej dziedziny. Wynika ono z tego, że nie da się jednoznacznie 

(empirycznie) udowodnić przewagi jednego podejścia nad innym, gdyż wybór metody nauczania 

nie jest jedynym czynnikiem warunkującym jego skuteczność. Ponadto nauczyciel języka obcego 

rzadko sam dokonuje wyboru metody, ponieważ raczej w praktyce decyduje się na wybór 

konkretnego podręcznika, który będzie najprawdopodobniej stanowił zdroworozsądkową 

mieszaninę ćwiczeń mechanicznych i przygotowania do komunikacji (porównaj z omawianym 

w rozdziale pierwszym - eklektyzmem oraz rolą doświadczenia w praktyce nauczyciela). 

Jednakże sprawą istotną w tym wyborze jest kwestia proporcji, czyli odpowiedzi na pytanie - 

czy wybierany przez nas podręcznik sytuuje się bliżej modelu PPP, z dedukcyjnym nauczaniem 

gramatyki, czy też jest bliższy modelowi TBL, z naciskiem kładzionym na komunikację. Poza tym 

nauczyciel nie musi przecież odtwarzać każdego ćwiczenia zamieszczonego w podręczniku 

w sposób doskonale wierny. Zawsze ma on możliwość wprowadzenia modyfikacji, jeśli tylko uzna 

to za stosowne.  

Stwierdziliśmy już, że nie istnieje jedno podejście (metoda) dające lepsze rezultaty w pracy 

z osobami z dysfunkcją wzroku. Przyjrzyjmy się jednak metodom ponownie (w sposób 

syntetyczny), aby zbadać, czy nie pojawi się inny czynnik, który pomógłby nauczycielowi dokonać 

właściwego wyboru. Ogólnie rzecz biorąc, metody bliższe TBL wydają się bardziej atrakcyjne, gdyż 

unikają nużących, mechanicznych ćwiczeń, angażując uczestników w proces komunikacji. Zadania 

mogą tu być bardzo zróżnicowane i mogą rozwijać wyobraźnię. Jest to niewątpliwie ich zaletą, choć 

należy też zauważyć, że wymagają one od uczących się asertywności, braku zahamowań, odwagi 

i determinacji w podejmowaniu zadań.  

Z kolei metody typu tradycyjnego nie wydają się atrakcyjne, ponieważ wstawianie 

odpowiednich form słowa w luki może wydawać się obiektywnie bardziej nudne niż odgrywanie 
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roli menadżera firmy w improwizowanym dialogu. Z drugiej strony jednak pozornie mało 

kreatywne ćwiczenia mogą być z pożytkiem wykonane przez osobę niemającą zaufania do swoich 

umiejętności, która nie jest dość pewna siebie, aby wypowiadać się publicznie w języku obcym. Od 

dłuższego czasu funkcjonuje w metodyce pojęcie tak zwanego affective filter, opisane przez 

Krashena (1982), czyli swego rodzaju filtra emocjonalnego, który w przypadku działania 

negatywnych emocji takich jak lęk, niska samoocena, utrudnia przyswajanie języka obcego.  

Chociaż hipoteza affective filter nie została jednoznacznie udowodniona, trudno się z nią nie 

zgodzić, gdyż odpowiada ona doświadczeniom wielu osób, u których pozytywny stosunek do 

przedmiotu wiązał się właśnie z atmosferą zajęć, zaufaniem do prowadzącego, wysoką samooceną 

i wiarą w osiągnięcie sukcesu.  

Jakkolwiek niemożliwe jest stworzenie psycholingwistycznego profilu ucznia niewidomego 

poznającego język obcy (gdyż osoby niewidome nie stanowią jednolitej grupy pod względem 

sposobu uczenia się), można wskazać na pewne ogólne tendencje. 

Niezależnie od tego, z jakiego poziomu językowego zaczynamy kurs, lepiej jest wybrać 

model bezpieczniejszy, czyli zbliżony do PPP. Osoby widzące zazwyczaj oswajają się z nową 

sytuacją i poznają innych uczestników zajęć, opierając się na wrażeniach wzrokowych. Często też, 

nie wiedząc nawet dokładnie, na czym polega zadanie, są oni w stanie sobie z nim poradzić, patrząc 

na innych i naśladując ich. Ponieważ osoby niewidome nie mają możliwości skorzystania z tego 

rodzaju podpowiedzi, nierzadko potrzebują one więcej czasu i nieco bardziej dokładnych instrukcji, 

aby poczuć się na tyle pewnie w grupie, by w pełni uczestniczyć w ćwiczeniach komunikacyjnych.  

Niekiedy uczestnicy kursu mogą świadomie unikać pracy w grupach czy w parach wcale nie 

ze względu na niedopasowanie ćwiczenia do ich poziomu językowego, lecz po prostu z powodu 

zahamowań natury psychologicznej. Tak więc świetnie zaplanowane ćwiczenie komunikacyjne 

może nie spełnić swojej roli. Jeżeli już proponujemy uczącym się ćwiczenia wymagające 

zaangażowania w sytuacje komunikacyjne, a w grupie są osoby zarówno widzące, jak i niewidome 

– może się zdarzyć taka sytuacja, iż osoby widzące przyjmą postawę bardziej aktywną.  

Oczywiście nie ma w tym nic złego, jeśli tylko taki stan rzeczy nie utrzymuje się zbyt długo 

i jeśli mamy pewność, że osoby bardziej bierne również w jakiś sposób korzystają z zajęć. 

W każdym przypadku nauczyciel musi monitorować przebieg wykonywanych ćwiczeń 

i indywidualnie oceniać, czy potrzeby uczniów są zaspokajane. Jeśli dojdzie on do wniosku, że tak 

się nie dzieje, powinien podjąć działania mające na celu zaktywizowanie osób biernych. Naturalnie 

potrzeba do tego wyczucia, gdyż jeśli powodem bierności jest nieśmiałość czy zahamowania 

wynikające z braku zaufania do własnych umiejętności, można ten stan nieopatrznie pogłębić (na 

przykład poprzez głośne zachęcanie uczącego się do wypowiedzi na jakiś temat).  

Z drugiej strony mało atrakcyjna praca polegająca na tłumaczeniu zdań może zostawić ślad 

w pamięci uczącego się, który zostanie później wykorzystany w sytuacji pojawienia się potrzeby 
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komunikacyjnej. Poza tym osoby dorosłe często mają pewne nawyki i oczekiwania odnośnie 

samego procesu nauczania. Metody dedukcyjne i model PPP są bardziej zbliżone do typu pracy, 

jakie większość osób zna ze szkoły (również z nauki innych przedmiotów). Zwykle spełniają one 

więc oczekiwania osób uczących się.  

Z kolei indukcyjne podejście do gramatyki budzi często nieufność, gdyż osoby uczące się 

mają wrażenie, że powinny dokładnie wiedzieć, czego się uczą. Chociaż więc czasownik to be 

w języku angielskim przyjmuje jedynie dwie formy: was i were, możemy być pewni, iż uczący się 

(a przynajmniej uczący się w polskiej szkole) oczekują od nauczyciela podania pełnej odmiany 

czasownika to be przez osoby w czasie przeszłym.  

Mimo że w pierwszych zdaniach niniejszego rozdziału stwierdziliśmy, że celem 

ostatecznym nauczania języka jest przygotowanie ucznia do podjęcia zadań komunikacyjnych, 

niekoniecznie oznacza to, iż należy od pierwszego dnia nauki stosować wyłącznie ćwiczenia 

spełniające kryteria sformułowane w podstawach teoretycznych podejścia komunikacyjnego. Może 

się wręcz okazać, że w dłuższej perspektywie metody tradycyjne będą bardziej skuteczne, ponieważ 

zapewnią uczącemu się poczucie pewności siebie oraz kontrolę nad posługiwaniem się językiem - 

tak potrzebną właśnie do nawiązania kontaktu z drugą osobą.  

Metody te mają szansę być skuteczne, o ile oczywiście nie zatrzymamy się przy P jak 

practice i niezwłocznie przejdziemy do trzeciego P, czyli production. Pamiętajmy też, że rozmaite 

osoby będą potrzebowały różnej ilości czasu, by osiągnąć każdy z tych etapów. 

Jak wspomnieliśmy, wybór metody nauczania nie jest jedynym czynnikiem determinującym 

jego skuteczność. Bardzo istotna jest tu motywacja uczącego się (o której wspomina również 

rozdział piąty). W klasycznych podręcznikach metodyki podawane są różne definicje motywacji 

i klasyfikacje jej rodzajów. Na nasze potrzeby możemy przyjąć, że motywacja oznacza chęć 

zrealizowania celu, jakim jest nauczenie się języka obcego oraz gotowość do podjęcia konkretnych 

zadań służących osiągnięciu tego celu. Z powyższej definicji roboczej wynika zarazem podział 

motywacji na długofalową – chęć władania językiem obcym jako cel długoterminowy oraz bardziej 

bieżącą - polegającą na wytworzeniu w sobie mobilizacji do wykonania pewnych zadań (na 

przykład poświęcenie pół godziny dziennie na systematyczne powtarzanie materiału).  

O drugim rodzaju motywacji będzie mowa później przy okazji omawiania funkcjonowania 

pamięci i uwagi. Jeśli zaś chodzi o motywację długofalową, w literaturze wymienia się często dwa 

czynniki wpływające na nią: perspektywę konkretnej poprawy sytuacji życiowej poprzez nauczenie 

się języka (możliwość otrzymania lepszej pracy czy awans) oraz pragnienie integracji ze 

społecznością używającą danego języka poprzez zyskanie dostępu do jej kultury. Wydaje się, że oba 

te czynniki mają bardzo ważne znaczenie w przypadku osób niewidomych podejmujących naukę 

języka angielskiego. 

Pojęcie integracji rozumianej szerzej niż tylko chęć bliższego obcowania z kulturą kraju 
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danego języka zyskuje szczególne znaczenie w przypadku osób niepełnosprawnych i stanowi jeden 

z celów edukacji. W tym sensie oba czynniki kształtujące motywację długofalową są ze sobą dość 

blisko powiązane, gdyż uzyskanie dobrej pracy, do czego język obcy ma być narzędziem, stanowi 

krok w kierunku pełnej integracji w społeczeństwie.  

Warto by było, aby realizacja obu cząstkowych celów postrzegana była jako realna 

i możliwa, co jednak wykracza poza zakres zadań, jakie ma do spełnienia metodyka nauczania.  
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Rozdział VII 

Uczenie się jako proces poznawczy 

 

Po przedstawieniu kwestii związanych z metodami pracy i motywacją warto przejść teraz do 

omówienia związków nauczania języka z funkcjonowaniem umysłu człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem takich pojęć jak: pamięć, uwaga, przetwarzanie informacji oraz uczenie się. 

Całokształt zagadnień odnoszących się właśnie do uczenia się na tle procesów poznawczych 

omówiony jest w publikacji M. Dakowskiej „Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków 

obcych” (2001). W niniejszej pracy zawarte będą jedynie odniesienia do wybranych problemów 

z tej rozprawy.  

Wyjaśnijmy najpierw znaczenie terminu „procesy poznawcze” i związanej z nimi koncepcji 

poznawczej w nauczaniu języków obcych. Można przyjąć, że procesy poznawcze dotyczą 

wszystkiego, co dzieje się w ludzkim umyśle i ma związek z przyswajaniem informacji ze świata 

zewnętrznego: od postrzegania tej informacji za pomocą narządów zmysłów aż do zachowania jej 

w pamięci trwałej wraz z wykorzystaniem informacji wcześniej przyswojonej.  

Koncepcja poznawcza, zwana też kognitywną, zakłada, że nie da się rozpatrywać uczenia się 

języka obcego w oderwaniu od całości procesów poznawczych człowieka, czyli bez uwzględnienia 

wiedzy dotyczącej przetwarzania, kategoryzowania i zapamiętywania informacji, korzystania 

z zasobów pamięci oraz komunikacji.  

Trzeba powiedzieć, że uczenie się w pewnym sensie jest procesem naturalnym, gdyż każdy 

człowiek wykazuje wewnętrzną potrzebę przyswajania informacji, czyli naturalną ciekawość świata 

oraz potrzebę interakcji z otoczeniem. Wiadomo też, że ta naturalna potrzeba musi być rozwijana 

i utrwalana i że najlepiej służy temu ciągła stymulacja przez bodźce docierające ze świata 

zewnętrznego.  

Ten trwający od narodzin człowieka proces u osób widzących opiera się głównie na 

wrażeniach wzrokowych, które odbierane są niejako automatycznie, gdyż wystarczy tylko, by 

przedmiot znajdował się w zasięgu wzroku dziecka. Wrażenia słuchowe i dotykowe nie są 

wywoływane przez większość przedmiotów z samej ich natury, ponieważ muszą one być 
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odpowiednio „potraktowane”, aby wydały dźwięk. Należy do nich najpierw dotrzeć, aby zbadać je 

dotykiem.   

Niektóre pojęcia - z racji swojej specyfiki (jak nazwy kolorów), z powodu odległości (jak 

księżyc i gwiazdy), czy też z uwagi na duże rozmiary, (jak wieżowiec), nie poddają się 

bezpośredniemu poznaniu za pomocą zmysłów dotyku i słuchu. Przypomnijmy więc, że rozwój 

procesów poznawczych u dzieci niewidomych przebiega odmiennie niż u dzieci widzących i jest 

w znacznie większym stopniu uzależniony od pomocy osób dorosłych z powodów wspomnianych 

powyżej. Dlatego - aby w świadomości dziecka niewidomego zaistniał jakiś przedmiot - musi mu 

go podać opiekun i opowiedzieć o jego zastosowaniu. Bez takiego wspomagania rozwoju dziecko 

niewidome może nie dorównać widzącym rówieśnikom, a w skrajnych przypadkach może nawet 

zamknąć się w swoim świecie i zacząć przejawiać objawy podobne do autyzmu. 

Popularny pogląd mówiący o tym, że osoby niewidome mają bardziej czuły zmysł słuchu, 

ma uzasadnienie o tyle, że zmysł ten u dzieci niewidomych jest ćwiczony w przejmowaniu zadań 

wzroku. Nie jest jednak prawdą, że lepiej rozwinięty zmysł słuchu stanowi kompensację braku 

wzroku, która jest osobie niewidomej dana z natury. Osoby widzące rzadko rozpoznają stan 

emocjonalny rozmówcy jedynie po głosie, widząc najpierw ożywioną gestykulację czy drżenie rąk. 

Natomiast dla osoby niewidomej bodziec słuchowy, w tym wypadku głos i sposób wypowiadania 

się, będzie stanowił klucz do interpretacji zachowania rozmówcy. Jest to umiejętność nabyta, 

(zresztą w taki sam sposób jak umiejętność interpretacji wrażeń wzrokowych nabywają osoby 

widzące). 

Przyswajanie języka rodzimego u dzieci jest nierozerwalnie związane z rozwojem całości 

procesów poznawczych. (Jest ono szczegółowo omówione w rozdziale czwartym.) Przypomnijmy 

tylko, iż akwizycja języka może przebiegać nieco odmiennie u dzieci niewidomych i widzących. Na 

przykład u małych dzieci niewidomych można zauważyć skłonność do powtarzania całych fraz czy 

do powtarzania pytań zamiast udzielania oczekiwanej odpowiedzi. Jednak w grupie starszych dzieci 

skłonności te zanikają, dzięki czemu nie obserwuje się różnic w posługiwaniu się językiem 

ojczystym pomiędzy widzącymi a niewidomymi od urodzenia.  

Nawiązaliśmy tu do pewnych cech charakterystycznych dla rozwoju dzieci niewidomych, 

gdyż wpływają one w pewnym stopniu na predyspozycje młodzieży i osób dorosłych do nauki 

języka obcego i wykonywania zadań mających tej nauce służyć. Jeżeli dziecko niewidome jest 

w znacznie większej mierze niż dziecko widzące zależne od osób dorosłych w zakresie zdobywania 

i porządkowania wiedzy o świecie. Dlatego też mając do czynienia z grupą dorosłych niewidomych 

możemy spodziewać się wśród nich pewnych różnic wynikających właśnie z odmiennych 

doświadczeń wyniesionych z wczesnego dzieciństwa i czasów szkolnych.  

Można zilustrować to przykładem. Pokazując ilustrację czy fotografię grupie osób 

widzących, a potem prosząc o opisanie jej, będziemy oczekiwali, że wszyscy poradzą sobie z tym 

zadaniem mniej więcej jednakowo. Nie spodziewamy się więc wystąpienia istotnych różnic. Dając 
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z kolei grupie osób niewidomych obrazek wykonany techniką grafiki dotykowej i prosząc 

o dokonanie opisu tego, co się na nim znajduje, możemy oczekiwać, że pomiędzy poszczególnymi 

osobami ujawnią się różnice. Może się zdarzyć i tak, że niektóre osoby będą miały problemy 

z interpretacją obrazka. Wynika to stąd, że dla osób widzących dostrzeganie podobieństwa 

pomiędzy obiektami w naturze a ich graficzną reprezentacją jest łatwiejsze. Umiejętność ta pojawia 

się w ich rozwoju naturalnie – każdy, kto widział daną rzecz, potrafi bez trudu rozpoznać ją na 

fotografii.  

Natomiast w przypadku osób niewidomych umiejętność interpretacji grafiki dotykowej musi 

zostać wyuczona. Pracując z dziećmi niewidomymi, mieliśmy na przykład okazję obserwować 

dzieci, które obracały obrazki trzymane w rękach i badały je jako obiekty trójwymiarowe. 

Umiejętność analizy i syntezy treści przedstawionej na ilustracji pojawiała się z czasem.  

Obrazy wypukłe stworzone do oglądania za pomocą dotyku są też z konieczności bardziej 

schematyczne, a mniej szczegółowe, ponieważ nadmiar detali zwiększa trudność interpretacji. 

Schematyczność z kolei może wprowadzać niejednoznaczność mylącą ucznia. Osoba oglądająca 

obrazek może nie być w stanie stwierdzić, czy przedstawione na nim zwierzę jest kotem czy 

tygrysem albo też - czy budynek jest zamkiem czy kościołem. (Rozdział 16.2 poświęcony jest 

omówieniu warunków, jakie musi spełniać dobra adaptacja grafiki dla potrzeb osób niewidomych.) 

Omówimy teraz inne aspekty procesów poznawczych, odnoszące się również do nauki 

języka obcego. Procesy te mają swoje ograniczenia, gdyż zarówno percepcja, jak i uwaga oraz 

pamięć są wybiórcze – nie jesteśmy w stanie rejestrować ani tym bardziej zapamiętywać wszystkich 

docierających do nas informacji. Spośród wszystkich dochodzących do człowieka bodźców 

zewnętrznych tylko część jest w stanie przyciągnąć uwagę odbiorcy w tak znacznym stopniu, aby 

zostały przetworzone i przekazane do jego pamięci.  

Z jednej strony chroni to nas przed zapamiętywaniem informacji zbędnych, z drugiej strony 

powoduje, że musimy włożyć pewien wysiłek w zapamiętanie informacji przydatnych. Selektywny 

charakter uwagi i pamięci można więc traktować jako rodzaj wyspecjalizowania w kierunku 

zachowania przez człowieka tylko takich informacji, które przynoszą najwięcej korzyści 

poznawczych. Wiedząc o tym, staramy się w procesie nauczania, aby przydatne informacje były 

przekazywane w taki sposób, który przyciąga uwagę i sprzyja zapamiętywaniu. Poprzez nadanie 

tym informacjom odpowiedniej struktury chcemy skierować na nie uwagę uczącego się 

i spowodować zachowanie ich w jego pamięci. 

Jak wiadomo, istnieje podział uwagi na mimowolną i dowolną. W procesach uczenia się oba 

rodzaje uwagi odgrywają pewną rolę. Uczący się steruje swoją uwagą dowolną świadomie, ma więc 

na nią wpływ. Z kolei uwagą mimowolną można sterować poprzez nadanie bodźcowi cech, które 

ten rodzaj uwagi przyciągną. W przypadku osób widzących wykorzystuje się często stronę wizualną 

materiału, natomiast w przypadku osób niewidomych można wykorzystać inne jego cechy 

podnoszące atrakcyjność i przyciągające uwagę, takie jak walory słuchowe lub bezpośrednie 
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odniesienie do doświadczeń i zainteresowań osoby uczącej się.  

Ponownie należy tu wspomnieć, iż bodźce dotykowe czy słuchowe nie są w wielu 

przypadkach tak jednoznaczne jak wrażenia wzrokowe, a ich interpretacja zależy w dużej mierze od 

indywidualnego doświadczenia osoby niewidomej. Poza tym osoba niewidoma może odczytywać 

informację na podstawie bodźca dźwiękowego inaczej, niż osoba widząca. To, co dla osoby 

widzącej jest po prostu odgłosem wydawanym przez samochód, dla osoby niewidomej może 

oznaczać samochód z silnikiem wysokoprężnym albo samochód znajdujący się w bliskiej 

odległości. Pewna niewidoma uczennica po wysłuchaniu z taśmy historyjki, w której kilka osób 

szukało psa, biegając po podwórku, zadała pytanie, dlaczego te osoby szukające psa mają na sobie 

buty na wysokich obcasach.  

Oczywiście intencją twórców nagrania nie było sugerowanie, że dzieci szukające 

czworonoga założyły jakiś specjalny rodzaj obuwia, a jedynie to, że słychać było kroki dzieci. Jeżeli 

więc przygotowujemy samodzielnie materiał dźwiękowy lub posługujemy się gotowym nagraniem, 

musimy być przygotowani na to, że uwagę osób uczących mogą przyciągnąć inne strony materiału 

niż to, co zaplanowaliśmy. 

Uwaga dowolna (rozumiana jako świadoma chęć skupienia się na zadaniu) ma związek 

z motywacją (rozumianą tym razem dość wąsko - jako system wyborów dokonywanych względem 

zadań i doświadczeń oraz jako wysiłek, który jesteśmy gotowi włożyć w wykonanie zadania). Jest 

to więc taki rodzaj motywacji, który nazwaliśmy powyżej motywacją bieżącą. Polega ona na 

skupieniu uwagi dowolnej na skutecznym wykonaniu zadania. Autorem takiej koncepcji motywacji 

jest Keller (1983), którego poglądy omawia Dakowska (2001: 28). Twierdzi ona, iż motywacja 

bieżąca odgrywa bardziej istotną rolę w nauce języka obcego niż na przykład motywacja 

integracyjna. Autorka wymienia następujące czynniki wspomagające utrzymanie uwagi na danym 

zadaniu: zainteresowanie osoby uczącej się, spełnienie kryterium relewancji (czyli spełnienie 

oczekiwań uczącego się), zaspokojenie jego potrzeb poznawczych oraz prawdopodobieństwo 

osiągnięcia sukcesu. Pojęcie relewancji zyskało dodatkowe znaczenie w teorii relewancji Sperbera 

i Wilson (1995).  

Jest ono definiowane przez nich jako osiągnięcie możliwie wielkich korzyści poznawczych 

przy zaangażowaniu możliwie niewielkich środków. W świetle teorii relewancji każdy bodziec 

docierający z otoczenia jest potencjalnie zdolny przyciągnąć uwagę. Jednak prawdopodobieństwo 

tego jest tym większe, im więcej korzyści poznawczych spodziewamy się osiągnąć przy 

minimalnym wysiłku poświęconym na przetwarzanie informacji. Korzyści poznawcze uzależnione 

są z kolei między innymi od tego, czy nowa informacja powiązana jest z wiedzą o świecie, którą 

dana osoba już posiada.  

Widać wyraźnie, że kierowanie tak rozumianą motywacją leży częściowo w gestii 

nauczyciela, który ma wpływ na dobór zadań i treści nauczania. Częściowo zaś motywacja bieżąca 

zależy od indywidualnych zainteresowań ucznia, dla którego dana treść może okazać się relewantna 



51 

 

bądź nie - nie zawsze zgodnie z przewidywaniami nauczyciela czy autora podręcznika.  

Jeśli za ostateczny cel uczenia się języka uznamy nabycie zdolności posługiwania się nim, 

warunkiem do tego koniecznym, choć niewystarczającym, jest zachowanie w pamięci trwałej 

struktur gramatycznych i słownictwa. Wiadomo, iż informacja musi być odpowiednio utrwalona, 

aby mogła przejść z magazynu pamięci krótkotrwałej do pamięci trwałej. Właśnie sposobami 

utrwalania informacji zajmują się różne techniki nauczania. Oprócz podziału pamięci na 

krótkoterminową i trwałą wyróżnia się także pamięć epizodyczną i generyczną (Gleitman 1981, za 

Dakowską 2001:33), której składnikiem jest pamięć semantyczna. Pamięć epizodyczna 

przechowuje informacje wraz z kontekstem, w jakim one do nas dotarły, natomiast pamięć 

generyczna zawiera informacje wyabstrahowane, oderwane od sytuacji ich poznania, oraz 

uporządkowane.  

Dlatego pamięć epizodyczna jest pierwotna w stosunku do pamięci generycznej w tym 

sensie, że informacje z tej pierwszej mogą, choć nie muszą, trafić do tej drugiej po odpowiednim 

przetworzeniu. Pamięć semantyczna z kolei zawiera informacje językowe. Zakłada się, że dotyczą 

one relacji między jednostkami leksykalnymi i wyrażeniami, czyli na przykład relacji zawierania się 

jednych pojęć w drugich, synonimii, antonimii etc. 

Można więc przyjąć, że mechanizm selekcji działa na każdym etapie przesunięcia informacji 

na bardziej abstrakcyjny poziom pamięci. Powoduje on, że jeśli z punktu widzenia procesu 

dydaktycznego jakaś informacja jest istotna, należy dołożyć starań, aby została ona odpowiednio 

zapisana w pamięci ucznia.  

Trzeba jednak pamiętać, że - aby umożliwić czy chociaż ułatwić zapisanie informacji 

w pamięci człowieka, należy spełnić kilka warunków. Właściwie są to te same warunki, jakie 

opisaliśmy powyżej w odniesieniu do uwagi, a więc kryterium relewancji oraz zapewnienie 

wystarczającej liczby powtórzeń danej informacji. Na mocy kryterium relewancji wykorzystuje się 

często wszelkie odniesienia do osoby uczącego się, do jego indywidualnych upodobań 

i zainteresowań. Z tego powodu skutecznym narzędziem zapamiętania listy nazw warzyw i owoców 

będzie podzielenie ich na te, które uczący się lubi i na te, których nie lubi. Można ją przedstawić na 

przykład w formie tabeli zawierającej rubryki I like … oraz I don’t like…. Owoce można też 

poklasyfikować według ich smaku (sweet/sour) czy wielkości (big/small).  

Tego rodzaju ćwiczenie spełnia warunek relewancji oraz stwarza okazję do powtórzenia 

nazw przy okazji umieszczania ich w różnych rubrykach. W podręcznikach zwykle nie pojawiają 

się tematy aż tak kontrowersyjne, abyśmy musieli podkreślać sztuczność sytuacji komunikacyjnej 

i zachęcać do udzielania nieprawdziwych odpowiedzi, jeżeli uczący wypowiada się we własnym 

imieniu.  

Kryterium relewancji może pozostawać w pewnej sprzeczności z koniecznością 

wielokrotnego powtórzenia i przetworzenia informacji, ponieważ (jak wiadomo) im więcej razy coś 
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powtarzamy, tym mniej jest to dla nas atrakcyjne poznawczo. Dlatego też powinniśmy się starać, by 

informacja nie była powtarzana ciągle w tej samej formie i aby docierała do nas w różnej postaci.  

To właśnie dlatego, aby zapewnić różnorodność form informacji, korzystamy 

z różnorodnych technik pracy (Patrz rozdział pierwszy oraz część trzecia.) Przykładowo - aby 

nauczyć słownictwa, wykorzystujemy ilustracje bądź wskazujemy na przedmioty w naszym 

otoczeniu, przedstawiamy definicję słownikową pojęcia, dopasowujemy definicje spośród kilku 

podanych, albo też dopasowujemy wyrażenie do zdania. odwołujemy się wówczas do relacji 

semantycznych pomiędzy pojęciami takich jak synonimia, antonimia, i inne, lub tłumaczymy słowo 

na język rodzimy.  

Spośród przedstawionych powyżej technik prezentacji słownictwa, które mogą być zarazem 

technikami jego utrwalania, tłumaczenie na język rodzimy bywa często traktowane jako najgorsza 

alternatywa. Powinna być ona stosowana tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe nie są dostępne. 

Pogląd taki związany jest z radykalną formą podejścia komunikacyjnego. Mówi ona o tym, że język 

rodzimy najlepiej w ogóle wyeliminować z nauki języka obcego. Wynika to być może 

z przekonania, iż wszystkie inne wymienione tu techniki (oprócz tłumaczenia) wymagają większego 

zaangażowania i aktywności umysłowej ze strony uczącego się i dają większą szansę na 

zapamiętanie. Pogląd ten ma niewątpliwie pewne podstawy - również w świetle tego, co zostało 

powiedziane w tym rozdziale.  

Musimy jednak pamiętać, że w przypadku osób niewidomych język przejmuje rolę bodźców 

wzrokowych i często tłumaczenie wyrażenia na język polski będzie najszybszym sposobem 

objaśnienia znaczenia danego słowa. Będzie to zarazem sposób najbardziej skuteczny, gdyż jak 

wspomnieliśmy, interpretacja grafiki dotykowej jest trudniejsza niż interpretacja rysunków.  

Należy więc zastanowić się, czy wysiłek nauczyciela i ucznia konieczny do zobrazowania 

jakiegoś pojęcia (i zrozumienia go w tej formie) będzie opłacalny, czy też bardziej skuteczne jest 

podanie tłumaczenia. W pracy z dziećmi często warto stosować odwołania do rzeczywistych 

przedmiotów lub do ich modeli, zachęcając do kontaktu dotykowego z nimi (patrz podrozdział 19.2 

na temat zastosowania realnych przedmiotów do nauki i utrwalania słownictwa). Jednak tego 

rodzaju techniki niekoniecznie są akceptowane przez dorosłych. 

Kryterium relewancji materiału językowego przejawia się również w tym, że autorzy 

podręczników starają się umieścić w nich teksty ciekawe, a nawet sensacyjne (na przykład 

o największych oszustach w historii, o młodocianych przestępcach, o popularnych postaciach). 

Często proponowane są również zadania w formie projektów - wymyśl, jak mogłaby wyglądać 

prowadzona przez ciebie audycja telewizyjna, z jaką gwiazdą pop chciałbyś przeprowadzić wywiad 

etc.  

Autorzy adresują swoje podręczniki do określonych grup wiekowych i (niestety) określają na 

podstawie stereotypów, jaka tematyka materiałów może zostać uznana za ciekawą. Może się 
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oczywiście zdarzyć, że wbrew tym oczekiwaniom w grupie nastolatków spotkamy jednostki 

zainteresowane baletem klasycznym, a nie dyskoteką, dla których przeprowadzenie wywiadu 

z ulubioną gwiazdą muzyki pop będzie zadaniem niewykonalnym, ponieważ o nikim podobnym nie 

chciałyby słyszeć. 

Może się również zdarzyć, że potencjalnie dobry temat do dyskusji (wydawałoby się 

kontrowersyjny) okazuje się mało relewantny dla osób niewidomych, które nie mają bezpośredniego 

doświadczenia w jakiejś dziedzinie. Za przykład takiego tematu uznać można na przykład taki: 

„Czy graffiti jest współczesną formą sztuki czy przestępstwem?”. Nauczyciele niejednokrotnie 

obawiają się poruszać tematy „wizualne” w obecności osób niewidomych. Nie jest to jednak 

nietaktowne. Wydaje się, że nie należy mieć takich obaw, ponieważ wszyscy przecież mamy do 

powiedzenia więcej lub mniej, albo nawet nic na dany temat. To właśnie dyskusja może się stać 

okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej jakiejś dziedziny, choćby graffiti.  

Wróćmy teraz do zasygnalizowanego już kilka razy stanowiska mówiącego o tym, że 

komunikacja wykracza znacznie poza ramy samego języka jako systemu złożonego ze składni 

i słownika mentalnego. Już od dawna zauważa się, że popularny niegdyś model komunikacji, 

stworzony przez Romana Jakobsona (według którego komunikacja polega na kodowaniu informacji 

i przekazywaniu jej odbiorcy), nie odpowiada rzeczywistości, gdyż to, co jest komunikowane, 

często wykracza poza to, co jest zakodowane językowo. Językoznawcy i filozofowie języka, 

poczynając od Johna Austina, głosili pogląd, że w komunikacji - oprócz kodu - bardzo ważną rolę 

odgrywa wnioskowanie o intencjach rozmówcy. Pogląd ten ma pewne konsekwencje dla nauczania 

języka obcego. Jeżeli kodowanie myśli na słowa nie jest jedynym elementem przekazywania 

informacji, znajomość kodu nie musi być więc doskonała, aby właściwie zakomunikować własne 

intencje lub- by zrozumieć zamiary rozmówcy.  

Jeżeli kod pełni w komunikacji rolę jedynie pomocniczą w stosunku do wnioskowania, sama 

w sobie niedoskonałość kodu nie uniemożliwia komunikacji, choć może zwiększyć wysiłek czy 

ryzyko błędu. Może też całkowicie zniechęcić do podjęcia wysiłku zrozumienia kogoś.  

Z drugiej strony niedoskonała umiejętność posługiwania się kodem nie jest jedynym 

czynnikiem utrudniającym komunikację. Wnioskowanie o intencji mówiącego zawsze odbywa się 

w kontekście. Jeżeli kontekst nie jest odpowiednio obszerny lub wspólny dla nadawcy i odbiorcy, 

komunikacja jest utrudniona. Materiał prezentowany w klasie musi więc pojawiać się 

w odpowiednio szerokim kontekście.  

Kolejny warunek skutecznej komunikacji stanowi istnienie treści, które pragniemy 

zakomunikować. Warunek ten jest oczywisty w sytuacji naturalnej. Jednak sytuacja w procesie 

nauczania jest nieco inna. Aby uczestniczyć w udanej komunikacji, musimy posiadać pewną 

wiedzę, która będzie stanowić nasze zasoby, z jakich możemy czerpać przekazywaną odbiorcy 

treść. Pozwala też ona utworzyć kontekst, który pomoże nam wyrazić intencje własne oraz 

właściwie wnioskować o intencjach rozmówcy.  
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Jak wiadomo, zrozumienie jakiegoś pojęcia nie jest warunkiem niezbędnym, aby go 

poprawnie używać. Dlatego też w komunikacji również osoby niewidome skutecznie stosują te 

same pojęcia, co osoby widzące, choć czasem odmiennie je rozumieją.  

Prawdą jest jednak, że posiadanie wiedzy o świecie ułatwia, a nie utrudnia komunikację. 

Chodzi raczej o to, że informacji łatwiej jest dostać się do bardziej trwałych i abstrakcyjnych form 

pamięci, gdy kojarzy się ona z pewną wiedzą posiadaną już przez daną osobę.  

Z kolei w komunikacji łatwiej jest posługiwać się informacjami dobrze przyswojonymi. 

Dlatego im bogatsza wiedza o świecie, tym łatwiejsza nauka języka obcego, gdyż nowo poznawane 

wyrażenia trafiają na grunt istniejących już skojarzeń, które można wykorzystać w utrwalaniu 

materiału.  

Usystematyzowany obraz wiedzy przedstawia teoria relewancji, według której reprezntacja 

rzeczywistości podzielona jest na pojęcia. Do każdego z nich istnieją trzy wejścia (entries): 

logiczne, słownikowe i encyklopedyczne. Wejście słownikowe jest słowem bądź wyrażeniem 

językowym nazywającym to pojęcie, wejście logiczne stanowi ścisłą definicję pojęcia 

wykorzystującą reguły logiki, natomiast wejście encyklopedyczne zawiera wszelkie skojarzenia 

z poznawanym pojęciem.  

Rozważmy różnicę pomiędzy wejściem logicznym a encyklopedycznym na przykładzie 

pojęcia „czerwony”. Jego wejście logiczne zawiera informację, że czerwony jest rodzajem koloru, 

a wejście encyklopedyczne zawiera wiedzę danej osoby na temat przedmiotów koloru czerwonego 

oraz powszechnych wyobrażeń związanych z tym kolorem (na przykład, że jest to kolor kwiatów, 

jarzębiny, ust etc.). Pamięć encyklopedyczna może też mieścić wspomnienia danej osoby dotyczące 

indywidualnej interakcji z danym pojęciem (że dana osoba widziała ostatnio czerwone maki rosnące 

przy drodze).  

W teorii relewancji przyjmuje się, że wejścia logiczne są takie same u wszystkich 

użytkowników języka, a posiadanie pełnej informacji typu logicznego stanowi warunek konieczny 

rozumienia danego pojęcia. Natomiast wejścia encyklopedyczne będą odmienne u różnych 

użytkowników, gdyż zależą w dużej mierze od doświadczenia danej jednostki. Tak więc posiadanie 

wiedzy, iż czerwony jest kolorem, stanowi o podstawowym rozumieniu tego pojęcia, natomiast 

posiadanie wiedzy, że czerwone są maki, wzbogaca nasze podstawowe rozumienie pojęcia.  

Zgodnie z założeniem, że wejścia encyklopedyczne mogą być różne dla poszczególnych 

osób, można przypuszczać, że - porównując populację osób niewidomych z osobami widzącymi - 

zaobserwujemy większe różnice pomiędzy tymi dwiema grupami aniżeli w obrębie każdej z nich, 

między poszczególnymi osobami. Wśród osób niewidomych wrażenia związane z poznaniem 

dotykowym i słuchowym będą w naturalny sposób dominowały w strukturze informacji 

encyklopedycznej. Większą rolę w ukształtowaniu informacji tej odegra też interakcja danej osoby 

z pojęciem.  
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Prototypowym psem może być dla osoby niewidomej pies rasy Labrador, jeżeli z taką rasą ta 

osoba najczęściej miała do czynienia. Nie musi to być wcale najpopularniejsza rasa psów. Dla pojęć 

związanych głównie z wrażeniami wzrokowymi, jak kolory, wejścia encyklopedyczne będą też 

miały wysoce niepowtarzalny charakter.  

Jakkolwiek posługiwanie się nazwami kolorów, uczenie się ich nazw w języku obcym oraz 

używanie typowych związków frazeologicznych przychodzi dzieciom niewidomym 

z porównywalną do dzieci widzących łatwością (patrz rozdział czwarty w części pierwszej), przy 

niekonwencjonalnych użyciach nazw barw osoba niewidoma może mieć pewne trudności. Mieliśmy 

okazję zaobserwować to na przykładzie Sonetu 130 Williama Szekspira:  

My mistress' eyes are nothing like the sun;  

Coral is far more red than her lips' red:  

If snow be white, why then her breasts are dun;  

If hairs be wires, black wires grow on her head.  

 

W tym przypadku interpretacja drugiego wersu nie była oczywista dla osoby niewidomej, 

która nie była pewna tego, że bardziej wyraźny kolor czerwieni ust jest powszechnie uznawany za 

atrybut urody kobiety. W związku z tym niezrozumiałe wydało się jej stwierdzenie, że „koral jest 

o wiele czerwieńszy niż jej usta”, mimo że samo w sobie miało stanowić komplement, przecież 

w rzeczywistości wcale nim nie było. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku pojawiającej się 

w kontekście dialogu „krótkiej, czerwonej sukienki”, którą jej właścicielka ubrała niestosownie do 

okazji i nie było jasne, na czym polega ta niestosowność.  

Przedstawione powyżej przykłady, w których osoba niewidoma ujawniła pewne różnice 

w rozumieniu pojęć, są jednak dość rzadkie. Widać to zresztą z uwagi na ich charakter, gdyż zwykle 

na kursie języka angielskiego pozostajemy w obrębie informacji z zakresu życia bardziej 

codziennego niż poetyckiej problematyki sonetów Szekspira. Zazwyczaj więc osoby niewidome 

i słabowidzące wykazują się bardzo dobrą wiedzą dotyczącą różnorodnej tematyki - od sportu, 

poprzez film i inne formy rozrywki, aż do podróżowania. Daje to dobre podstawy zarówno do 

przyswajania informacji, jak i do czerpania z nich w celu nawiązania komunikacji.  

Z drugiej strony nie możemy z pewnością stwierdzić, że każda osoba niewidoma posiada 

rzetelną wiedzę na tematy silnie związane z postrzeganiem wzrokowym. Polegając na tej wiedzy, 

nie możemy wymagać od niej przedstawienia wypowiedzi na taki temat, gdyż może się zdarzyć, iż 

osoby niewidome od urodzenia po prostu nie miały okazji czegoś się dowiedzieć i w ich wiedzy 

istnieje pewna luka (patrz rozdział XIV, gdzie podane są przykłady pytań zadawanych przez osoby 

niewidome).      
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Rozdział VIII 

Autonomia uczącego się     

   

Omawiana w tym rozdziale uwaga dowolna ma ścisły związek z innym ważnym 

pojęciem z zakresu nauczania języka, mianowicie z autonomią uczącego się (zob. Thanasoulas 

2000). Rozumiana jest ona jako zdolność kierowania procesem uczenia się. Autonomia ta nie 

jest stałym i nieodłącznym atrybutem uczenia się. Można ją jednak wykształcić, jeżeli 

w grupie uczących się spełnione są następujące warunki (według Candy 1991): niski poziom 

lęku, pozytywna ocena ze strony nauczyciela, uznawanie prawa do różnych poglądów, chęć 

pracy nad poprawieniem własnych wyników, atmosfera raczej współpracy niż 

współzawodnictwa. Tempo pracy nad materiałem i stopień trudności zadań muszą być 

adekwatne do możliwości uczących się, gdyż tylko wtedy mogą oni mieć poczucie, że 

kontrolują proces przyswajania wiedzy.  

Ponieważ większość z wyżej wymienionych czynników zależy od nauczyciela, powinien on 

dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi autonomii, gdyż jest 

rzeczą oczywistą, że rozwinięcie autonomii uczących się znacznie wspomaga proces nauczania 

i pomaga im osiągnąć sukces.  

Uczeń posiadający autonomię to taki, który przyjmuje aktywną postawę i stara się jak 

najlepiej wykorzystać własne zdolności i możliwości, a jego udział w uczeniu się wykracza poza 

reagowanie na polecenia wydane przez nauczyciela. W ten sposób zadanie nauczyciela pracującego 

z grupą o dobrze rozwiniętej autonomii staje się łatwiejsze, nietrudno też o satysfakcję z osiąganych 

wyników.  

Wróćmy tu na chwilę do omawianego poprzednio kontrastu pomiędzy metodami 

tradycyjnymi a bardziej nowoczesnym podejściem komunikacyjnym.  

Wydaje się, że uczeń, który rozwinął już autonomię i świadomość celu uczenia się języka 

obcego, ma szansę lepiej sobie poradzić z zadaniami komunikacyjnymi niż ten, który dopiero 

znajduje się na drodze do osiągnięcia takiej autonomii.  
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Trzeba powiedzieć, że autonomia przejawia się między innymi w aktywnym poszukiwaniu 

znaczenia wyrażeń, z jakimi uczeń spotyka się w toku nauki. Może to oznaczać świadome 

zaangażowanie procesów myślowych w odgadnięcie znaczenia słowa z kontekstu lub też chęć 

nadania znaczenia pojęciom mało zrozumiałym. Kojarzy się to w pewnym sensie z zapobieganiem 

negatywnemu zjawisku „werbalizmu” (omawianym w rozdziale czwartym) oraz z naturalnym 

dążeniem umysłu do rozszerzenia wiedzy.  

Można więc stwierdzić, że aktywne zaangażowanie w odnajdywanie znaczenia pojęć 

zapobiega werbalizmowi, gdyż nadaje sens słowom poprzez skojarzenie ich z kontekstem, w jakim 

są one użyte. Z drugiej strony można wspomnieć, iż pewien rodzaj werbalizmu towarzyszy nam 

nieuchronnie w nauce języka obcego, gdyż często przyswajamy słownictwo na zasadzie 

zapamiętywania odpowiednika w języku ojczystym, nie mając bezpośredniego kontaktu 

z desygnatem.  

(Autorka niniejszego rozdziału wie o tym, że angielska nazwa ptaka robin ma w języku 

polskim swój odpowiednik oznaczony słowem rudzik, nie ma jednak pojęcia, jak wygląda ten ptak. 

Co więcej, nie miałaby pojęcia, że taki gatunek ptaka istnieje, gdyby nie zetknęła się z jego 

angielską nazwą.)  

Poza tym autonomia oznacza również, że uczący się świadomie stosują pewne strategie 

uczenia się, jak również posiadają wiedzę z zakresu tak zwanych strategii metakognitywnych, czyli 

wiedzę stosowaną do planowania, śledzenia i oceny procesu uczenia się. W tym sensie strategie 

metakognitywne są to strategie dotyczące uczenia się, a nie strategie samego uczenia się.  

Warto tu zaprezentować - za Cook (1993) - możliwe strategie uczenia się języka obcego. 

Są to zatem:  

- powtarzanie, naśladowanie mowy innych osób 

- korzystanie z różnego rodzaju słowników 

- tłumaczenie, zarówno na język obcy, jak i na język rodzimy 

- sporządzanie notatek 

- stosowanie metody dedukcyjnej, czyli świadome zastosowanie reguł języka obcego do 

stworzenia wypowiedzi 

- używanie słów i wyrażeń w kontekście wypowiedzeń 

- transfer, czyli zastosowanie wiedzy nabytej w ramach języka rodzimego do zrozumienia 

reguł języka obcego 

- wnioskowanie o znaczeniu nieznanego słowa na podstawie dostępnych informacji 

kontekstowych 
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- zadawanie nauczycielowi pytań, prośba o wyjaśnienie niejasności.   

Warto odnieść się tutaj do dwóch spośród wyżej wymienionych strategii, czyli do 

korzystania ze słowników i sporządzania notatek. Odkąd pojawiły się słowniki w formie 

elektronicznej, korzystanie z nich stało się znacznie łatwiejsze dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Zwłaszcza korzystanie ze słowników wydrukowanych w brajlu było bardzo czasochłonne z uwagi 

na ich znaczną objętość, sięgającą kilkunastu tomów, co mogło skutecznie zniechęcać do ich 

używania.  

Jeżeli chodzi o sporządzanie notatek w trakcie zajęć, oczywiście możliwość taka zależy od 

tego, jakim sprzętem dysponuje dana osoba. Niekiedy osoby niewidome (biegle piszące na 

komputerze czy korzystające z notatników brajlowskich) z różnych względów wolą nagrywać 

zajęcia za pomocą dyktafonu niż sporządzać na bieżąco notatki. Jeżeli w grupie mamy osobę 

z dyktafonem, musimy pamiętać, że jakość nagrania może nie być wystarczająco dobra, jeżeli 

nauczyciel znajduje się zbyt daleko od urządzenia lub, jeśli przemieszcza się względem niego, na 

przykład chodząc po sali. Najlepiej starać się przebywać w stałej odległości od dyktafonu. Musimy 

też pamiętać, aby wyraźnie przeczytać każdą rzecz zapisaną na tablicy, a jeśli to konieczne, również 

przeliterować nowe słowa. Można sprawdzić, czy przeczytanie treści w trakcie jej zapisywania, 

czyli gdy stoimy przodem do tablicy, daje wystarczająco dobrą jakość nagrania, czy też trzeba 

ustawić się przodem do dyktafonu.  

Ponadto w ramach strategii metakognitywnych możemy wyróżnić: 

- skierowanie uwagi na wybrany aspekt zadania lub na jego całość 

- świadome monitorowanie swoich wypowiedzi  

- samoocenę, czyli określenie, czy jesteśmy zadowoleni z wykonania zadania, biorąc pod 

uwagę nasze możliwości i oczekiwania wobec siebie 

- zadowolenie z sukcesu skutkujące pozytywnym sprzężeniem zwrotnym.  

Trzeba powiedzieć, że wyżej wymienione strategie rzucają również światło na inną sporną 

kwestię - czy priorytetem jest skuteczność komunikacyjna czy raczej poprawność; czy skupiać się 

na formie czy na znaczeniu. Jeżeli założymy, że uczący się sami mają zdolność kierowania swojej 

uwagi na wybrane zadania oraz potrafią monitorować przebieg swoich wypowiedzi (czyli stosują 

strategie metakognitywne), możemy być wówczas spokojni, że będą oni w stanie zadbać zarówno 

o maksymalną płynność, jak i o poprawność swoich wypowiedzi.  

Niektórzy specjaliści zajmujący się zagadnieniami płynności czy poprawności zwracają 

uwagę również na rolę nauczyciela w kierowaniu zainteresowania ucznia na ten aspekt zadania, 

który jest bardziej istotny w danym momencie (na przykład Ellis 1990). Niżegorodcew (2007) 

stwierdza też, że jeżeli w danej chwili bardziej istotna jest płynność, poprawność nie wypada poza 



60 

 

zasięg uwagi dowolnej, a znajduje się niejako na jej peryferiach i może być przywołana jako 

element, na którym należy skupić główny nurt uwagi.  

Autonomia uczącego się jest cechą przydatną z punktu widzenia procesu dydaktycznego nie 

tylko dlatego, że zwiększa jego skuteczność. Cecha ta może być pożądana jako środek do celu, ale 

jako cel bezpośredni, gdyż każdy przejaw odpowiedzialności za swój los jest cechą przydatną 

z punktu widzenia rozwoju człowieka. Dlatego należy kształtować autonomię ucznia już od 

najwcześniejszych etapów edukacyjnych, kiedy tylko jest to możliwe. Odpowiedzialny i świadomy 

stosunek do własnej edukacji przyda się każdemu.  
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Bogusław Marek 

 

Część trzecia 

 

Rozdział IX 

Czy warto zajmować się nauczaniem osób niewidomych języka 

angielskiego? 

 

Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego już od wielu lat uznawana jest za jedną 

z podstawowych umiejętności, jakiej oczekuje się od absolwentów szkół wyższych a nawet szkół 

niższego stopnia. W coraz większym stopniu potrzebę znajomości języków obcych odczuwają też 

sami uczniowie i studenci, dla których angielski, francuski czy niemiecki przestaje być jeszcze 

jednym przedmiotem, który trzeba zaliczyć. Traktowany jest raczej jako klucz otwierający drogę do 

nowych możliwości poszerzania wiedzy w dowolnej dziedzinie, zdobywania informacji, a przede 

wszystkim - jako szansa znalezienia interesującej pracy. 

Zainteresowanie nauką języka angielskiego szybko znalazło odzwierciedlenie w ofercie całej 

gamy kursów, podręczników, testów i repetytoriów przygotowujących do egzaminów na wszystkich 

poziomach – od podstawowego do zaawansowanego (nie wyłączając egzaminu maturalnego). 

Równie popularne stały się kursy metodyki podnoszące kwalifikacje nauczycieli oraz 

dostosowujące znane dotychczas metody do coraz nowocześniejszych, wypełnionych atrakcyjnymi 

ćwiczeniami podręczników.  

To szerokie spektrum możliwości stało się udziałem osób widzących. Teksty drukowane 

kolorową czcionką, fotografie, rysunki, diagramy i tabelki - tak licznie występujące 

w podręcznikach języków obcych - stanowią dla nich raczej dodatkową atrakcję niż niemożliwą do 

pokonania barierę. W porównaniu z szeroką paletą publikacji lista podręczników w pełni 

dostępnych dla osób niewidomych jest upokarzająco uboga. Zastrzeżenia budzić musi również 

jakość części „adaptacji” polegających najczęściej na usunięciu materiału graficznego 

i ograniczeniu się do wydrukowania w brajlu samych tylko tekstów.  
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Szansę osób niewidomych na poznanie czy doskonalenie języka obcego zmniejsza również 

brak nauczycieli przygotowanych do pracy z tą grupą odbiorców. Spośród wszystkich filologii 

angielskich w Polsce tylko jedna – anglistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

- oferuje seminarium magisterskie z tyflodydaktyki języka angielskiego. Przyszli nauczyciele języka 

poznają tam podstawowe zasady pracy z uczniem niewidomym, jego mocne i słabe strony, rodzaje 

dysfunkcji wzroku i ich pedagogiczne implikacje, sposoby tworzenia adaptacji podręczników oraz 

specjalistyczne pomoce, z jakich mogą korzystać niewidomi uczniowie. Uzasadnioną nadzieję 

budzi więc realizowany na Uniwersytecie Warszawskim i na KUL-u w latach 2004–2007 europejski 

projekt „Per Linguas Mundi ad Laborem”, dzięki któremu dwudziestu pięciu nauczycieli języka 

angielskiego uzyskało specjalistyczne przygotowanie i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy 

z niewidomymi uczniami.  

Ta właśnie praktyczna wiedza w zakresie tyflodydaktyki języka angielskiego znajdzie 

odzwierciedlenie w tej części niniejszego poradnika. Obok „specjalnych potrzeb edukacyjnych” 

(SPE – polski odpowiednik angielskiego SEN – special educational needs) uczniów niewidomych 

i słabowidzących, przedstawione zostaną „specjalne potrzeby” nauczycieli, którzy zbyt często 

pozostawiani są samym sobie z problemem braku podręczników, braku przygotowania do pracy 

z uczniami wymagającymi różnego rodzaju dostosowań i braku konkretnego, skutecznego, 

profesjonalnego wsparcia ze strony specjalistów – tyflopedagogów.  

Ważnym założeniem dla tej części poradnika jest to, że jest on przeznaczony dla nauczycieli 

posiadających już przygotowanie i kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. 

Poszczególne elementy lekcji i zasady wprowadzania nowego materiału, utrwalania czy też 

sprawdzania jego znajomości są ważne tak w przypadku uczniów widzących, jak i niewidomych. 

Różnice dotyczyć będą przede wszystkim sposobów dostosowania tych elementów do potrzeb 

i możliwości osób, dla których standardowe podręczniki i pomoce dydaktyczne są niedostępne. Na 

dalszych stronach poradnika znajdą się więc informacje pomagające nauczycielowi nie tylko 

zauważyć i zrozumieć trudności, jakie napotyka uczeń niewidomy w trakcie nauki języka obcego, 

ale też pomogą znaleźć rozwiązania tych problemów.  
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Rozdział X 

Zarys sytuacji ucznia niewidomego 

 

Na początek chciałbym zaproponować krótki zarys sytuacji nauczania osób niewidomych 

języka angielskiego. Pozwoli on zrozumieć powody, dla których powstaje niniejszy poradnik. 

Praktyczną część rozpoczniemy od przedstawienia „portretu” niewidomego uczestnika kursu języka 

angielskiego. Poznanie możliwości i utrudnień związanych z brakiem lub ograniczeniem percepcji 

wzrokowej jest podstawowym warunkiem przygotowania odpowiednich adaptacji materiałów 

dydaktycznych. Przedstawimy też listę umiejętności, jakie powinien posiadać nauczyciel pracujący 

z niewidomymi uczniami. Pozwolą one wyjść naprzeciw możliwościom i specjalnym potrzebom tej 

grupy uczestników kursów językowych. 

W dalszej części poznamy zarówno znane od lat, jak i nowatorskie pomoce dydaktyczne 

ułatwiające opanowanie języka przez osoby niewidome. Przedstawimy też krótki przegląd 

specjalistycznego sprzętu umożliwiającego osobom niewidomym korzystanie z udogodnień, jakie 

stwarza technika komputerowa. Poznamy też zasady adaptacji podręczników i uzupełniających 

materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem ilustracji graficznych oraz sposoby projektowania 

dodatkowych materiałów takich jak gry językowe, krzyżówki brajlowskie i ćwiczenia 

wykorzystujące efekty dźwiękowe oraz udźwiękowioną grafikę dotykową. Przeprowadzanie testów 

i sprawdzianów omówione zostanie w końcowej części poradnika. Całość zakończą przykłady 

adaptacji i plany kilku lekcji języka angielskiego. Mamy nadzieję, że nauczyciele uzbrojeni w taki 

arsenał wiedzy i umiejętności praktycznych odkryją nowe powołanie i przekonają się, że praca 

z uczniami niewidomymi może być źródłem ciekawych doświadczeń i inspiracji i może przynosić 

ze sobą stymulujące wyzwania. Praca taka bynajmniej nie musi wiązać się z „problemami” – jak 

najczęściej określa się zadania stojące przed nauczycielami uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 
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Rozdział XI 

Niewidomy anglista- nierealne marzenie czy realna szansa? 

 

„Niewidomy anglista”, umieszczony w nagłówku, brzmi podobnie do sensacyjnej wiadomości 

z pierwszych stron gazet. Program „Angielski dla Niewidomych” realizowany na KUL-u już od 

piętnastu lat oraz zakończony właśnie europejski projekt „Per Linguas Mundi ad Laborem”, jak 

również pojawiające się w mediach artykuły, reportaże, a nawet filmy o niewidomych dzieciach 

i studentach (czy osobach dorosłych) uczących się języków obcych, świadczą o dużym 

zainteresowaniu tą grupą ludzi. Anglista to rzucający losowi wyzwanie bohater, a może szaleniec, 

porywający się na rzecz niewykonalną – perfekcyjne opanowanie języka obcego, mimo niezwykle 

skromnej oferty dostępnych w brajlu materiałów. Co gorsza, brak również podręczników 

akademickich w zakresie filologii angielskiej, przystosowanych do potrzeb niewidomych 

studentów. 

Usprawiedliwieniem takich postaw, może być jednak fakt, iż studia anglistyczne to istotnie, 

wbrew pozorom, jeden z trudniejszych kierunków uniwersyteckich. Dobra znajomość języka 

wymagana jest już od pierwszego dnia studiów. Oprócz tradycyjnych przedmiotów 

literaturoznawczych anglistyka oferuje również znaczną liczbę wykładów i konwersatoriów 

(prowadzonych po angielsku) z przedmiotów tak abstrakcyjnych jak fonetyka, fonologia, 

morfologia, składnia, gramatyka języka staroangielskiego i historia języka.  

Nieco mniej emocji wzbudza uczestnictwo niewidomej osoby w lektoratach języka obcego. 

Przez lata atmosfera, jaka utrwaliła się wokół tych przedmiotów uznawanych za dodatkowe i mniej 

ważne od kierunkowych, nie sprzyjała poznawaniu języka. Zmniejszone wymagania wobec 

słuchacza niepełnosprawnego oraz jego regularne uczestnictwo były na ogół wystarczającą 

podstawą do uzyskania zaliczenia. Natomiast brak specjalistycznego przygotowania lektora do 

pracy z niewidomymi studentami i brak materiałów dostępnych w brajlu lub w powiększonym 

druku był z konieczności traktowany jako dodatkowy element przemawiający „na korzyść” tej 

grupy uczestników kursów językowych. Jakie więc szanse ma niewidomy absolwent szkoły średniej 

na doskonałe opanowanie języka angielskiego, a potem - na dostanie się na studia i na prace na 

przykład w charakterze nauczyciela czy tłumacza języka angielskiego? 
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Rozdział XII 

Niewidomy uczeń na lekcji angielskiego - trochę historii 

 

Próg obowiązujących do niedawna egzaminów wstępnych, a później stopień trudności 

poszczególnych przedmiotów okazywały się często niemożliwe do pokonania dla wielu widzących 

kandydatów, mających przecież dostęp do potrzebnych im podręczników i lektur. W przypadku 

niewidomego kandydata, przy ogólnym braku wyboru dostępnych w brajlu podręczników, już samo 

opanowanie języka w stopniu zbliżonym do poziomu wymaganego na egzaminie wstępnym było nie 

lada wyczynem. Pokonanie trudności, jakie stwarza program studiów anglistycznych, bez dostępu 

do akademickich publikacji specjalistycznych, to - przynajmniej teoretycznie - wyczyn niemożliwy 

do osiągnięcia. A przecież jest już w Polsce kilku, może nawet kilkunastu niewidomych śmiałków, 

którzy wbrew rozsądkowi i na przekór wszystkim, porwali się na studia językowe i ukończyli je. 

Ci z nich, którzy studiowali w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, niechętnie wracają do 

wspomnień tego „najpiękniejszego okresu w ludzkim życiu”, który w ich przypadku był latami 

upokorzeń i wyrzeczeń - zarówno dla nich, jak i dla ich rodzin. Wszyscy przyznają, że bez pomocy 

rodziców, rodzeństwa i przyjaciół, bez zwojów nagranych przez nich taśm magnetofonowych, 

odsłuchiwanych później lub mozolnie przepisywanych w brajlu, nie byłoby w tamtym okresie 

niewidomych anglistów. 

Ale jak jest obecnie? Czy są niewidomi absolwenci szkół średnich znający język angielski na 

tyle dobrze, żeby mogli wykorzystać go w pracy lub w podnoszeniu kwalifikacji zdobywanych na 

innych kierunkach studiów? Jaką drogę przebyli i jaką pomoc otrzymywali zanim nauczyli się 

angielskiego na tyle aby zdać maturę na rozszerzonym poziomie i z realnymi szansami ubiegać się 

o miejsce na wyższej uczelni? Czy pojawiają się niewidomi kandydaci na anglistykę? Jak wypadają 

oni w porównaniu do widzących kandydatów? Jak przyjmują ich wykładowcy i koledzy? W końcu: 

na jaką pomoc mogą liczyć niewidomi studenci i pracujący z nimi nauczyciele akademiccy? Na jaką 

pomoc mogą liczyć jeszcze mali, potencjalni angliści niewidomi oraz ich nauczyciele w szkołach 

podstawowych, w gimnazjach i w liceach? 

Przygnębiającą odpowiedzią na te pytania jest statystyka. Liczba niewidomych studentów 

i absolwentów filologii obcych ostatnich dziesięciu lat to najwyżej kilkanaście osób – ułamek 
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procenta liczby absolwentów i studentów widzących. Fakt ten jest o tyle zastanawiający, że 

zauważanych od dawna takich cech niewidomych osób jak dobrze wyćwiczony słuch i pamięć nadal 

nie kojarzy się z warunkami sprzyjającymi nauce języka obcego. Niewidzenie od dawna 

jednoznacznie interpretowano jako „upośledzenie”, choć wiadomo, że brak bodźców wzrokowych 

sprzyjałby tak bardzo przydatnej w pracy tłumacza kabinowego koncentracji. Zaskakująca w tym 

kontekście jest niezwykle skromna reprezentację niewidomych studentów na filologiach obcych. 

Wyjaśnić ją może nawet pobieżny, obserwowany jeszcze kilkanaście lat temu obraz sytuacji 

w szkołach specjalnych dla uczniów niewidomych i słabowidzących. W szkołach tych angielskiego 

albo wcale nie było albo uczony był przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i często z dalece 

niedoskonałą znajomością języka. Codziennością był brak podręczników lub ich niewystarczająca 

ilość.  

Dyplom ukończenia studiów anglistycznych jest obecnie warunkiem zatrudnienia w szkole 

nauczyciela języka angielskiego. Problemem, który nie zniknął i szczególnie boleśnie odczuwany 

jest przez niewidomych uczniów uczących się w szkołach masowych, jest nadal brak adaptacji 

podręczników. Szczególnie ważne jest więc poznanie zasad dostosowywania podręczników do 

potrzeb niewidomego ucznia. Nauczyciel języka pracujący z niewidomym uczniem lub studentem 

będzie mógł, przynajmniej na razie, liczyć w tej kwestii przede wszystkim na siebie. Tym bardziej 

zachęcam do zapoznania się z praktycznymi poradami zawartymi w poradniku. 
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Rozdział XIII 

Metody i techniki w nauczaniu osób niewidomych języków obcych 

 

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających już odpowiednie 

kwalifikacje. Dlatego też znajdą się w nim jedynie ogólne odniesienia do opisów i zasad wyboru 

dostępnych metod. Jak już wspomniano w rozdziale szóstym, ich przegląd znaleźć można między 

innymi w doskonałym podręczniku Hanny Komorowskiej „Metodyka nauczania języków obcych” 

(2002). Gorąco polecam lekturę tego podręcznika nawet tym nauczycielom, którzy go znają. Po 

zapoznaniu się z niniejszym poradnikiem, można będzie samodzielnie podjąć wiele decyzji 

dotyczących tak wyboru metody najbardziej odpowiedniej dla potrzeb danej grupy uczestników 

kursu, jak również przydatności lub możliwości dostosowania zalecanych technik. Jeśli na przykład 

najważniejszym celem dorosłych uczestników kursu jest możliwość czytania i rozumienia tekstów 

naukowych, najbardziej odpowiednia będzie metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, bez względu na 

to, czy uczestnikami kursu są osoby widzące czy niewidome. Możliwość wykorzystania tej metody 

zależeć będzie jedynie od dostępności materiałów dostosowanych do potrzeb osób, które nie mogą 

korzystać z tekstów drukowanych. 

Wybór dostępnych technik przydatnych w nauczaniu słownictwa czy gramatyki oraz 

w ćwiczeniu poszczególnych umiejętności językowych (słuchania, mówienia i pisania) wiąże się, 

w przypadku uczniów niewidomych, ze znajomością dostępnych „narzędzi”. Zapoznanie się 

z dostępnymi pomocami dydaktycznymi i możliwością przygotowania ich we własnym zakresie 

pozwoli nauczycielowi dość szybko stwierdzić, że większość z tych, zalecanych w pracy z uczniami 

widzącymi, może być dostosowana do potrzeb uczniów niewidomych. Przykłady takich dostosowań 

znajdą się w części poradnika zatytułowanej „Przegląd technik nauczania języka obcego – 

dostosowania dla osób niewidomych”.  
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Rozdział XIV 

Co nauczyciel powinien wiedzieć o niewidomym uczniu? 

 

Instytuty i Akademie Pedagogiki Specjalnej mają szczegółowo opracowany program 

przygotowujący studentów do pracy z osobami niewidomymi. Uzyskiwana tam wiedza jest 

niezbędna do prowadzenia rewalidacji wzroku oraz doradztwa w zakresie tyflopedagogiki. 

Natomiast wiedza potrzebna nauczycielowi języka obcego pracującemu z niewidomym uczniem jest 

znacznie skromniejsza i musi mieć przede wszystkim charakter praktyczny. Jej główne obszary to: 

znajomość różnych rodzajów dysfunkcji wzroku i ich pedagogicznych implikacji oraz narzędzi 

pracy, jakimi może się posługiwać uczeń niewidomy i słabowidzący. Istotna jest również znajomość 

i umiejętność wykorzystania sprzętu niezbędnego do przygotowania adaptacji materiałów 

dydaktycznych oraz znajomość i umiejętność doboru różnych pomocy dydaktycznych pod kątem 

stosowanych na lekcji technik dotyczących wprowadzania nowego słownictwa, utrwalania 

i sprawdzania opanowania materiału czy też nauczania poszczególnych umiejętności językowych. 

Nie bez znaczenia jest też przynajmniej podstawowa wiedza na temat rozwoju umysłowego 

i percepcji świata poznawanego bez użycia wzroku. 

Nauczyciel nieprzygotowany do pracy z niewidomym uczniem reaguje na ogół dużym 

zdumieniem, kiedy dowiaduje się o różnego rodzaju lukach w wiedzy o świecie, jakie stwierdzić 

można u niewidomych od urodzenia dzieci, a nawet u dorosłych. Świadczyć o tym mogą 

wypowiedzi i pytania niewidomych uczniów jakie usłyszeć można przy różnych okazjach: 

 Jakiego koloru jest wiatr? 

 Czy kamień wygląda tak samo jak wtedy, gdy się go dotyka? 

 Już wiem jak ryby pływają, ale jak one chodzą? 

 Jak to możliwe, że widzisz wielką górę przez małe okno? 

 Jeśli widzisz mnie przez zamknięte okno, to dlaczego mówisz, że nie widzisz mnie 

przez ścianę? 
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 Byłam przekonana, że samoloty machają skrzydłami, kiedy lecą (wypowiedź 

dorosłej osoby niewidomej). 

 

Nauczanie języka obcego stwarza wyjątkową okazje do stwierdzenia istnienia takich luk 

w wiedzy o świecie. Zanim bowiem wprowadzimy nowe słowo, warto sprawdzić, czy uczeń 

rozumie kryjące się za nim pojęcie. Często okazuje się, że pojęcie takie trzeba wyjaśnić – i takie 

właśnie przypadki stanowią doskonałą okazje do przygotowania niezmiernie ciekawej i ważnej dla 

niewidomego ucznia lekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właśnie podczas lekcji, na której niewidoma uczennica ćwiczyła sprawiające jej kłopot 

pojęcia „lewa” i „prawa” mylone w odniesieniu do układanki-misia zwróconego do niej przodem, 

okazało się, że nie miała ona żadnego wyobrażenia o różnicy w wyglądzie osoby nadchodzącej 

i oddalającej się. Świadczy o tym jej wypowiedź: „Nie wiedziałam, że ludzie idą w tym kierunku, 

w którym mają zwróconą twarz”. Trudno jednak oczekiwać, aby miała takie wyobrażenie, skoro dla 

niej oddalanie się lub zbliżanie innych osób to po prostu dźwięk coraz głośniejszego czy słabnącego 

odgłosu kroków. 

 

Tablica magnetyczna z układankami „Miś” 
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Podstawowa wiedza dotycząca różnych rodzajów dysfunkcji wzroku uosób klasyfikowanych 

jako słabowidzące jest szczególnie ważna dla przygotowania lub doboru odpowiednich pomocy 

dydaktycznych czy też do stworzenia optymalnych warunków do pracy. Uczeń z albinizmem 

i towarzyszącą mu fotofobią lepiej funkcjonuje z dala od ostrego źródła światła, choć intuicja 

podpowiada, że najlepszym miejscem dla słabowidzącego ucznia byłby dobrze oświetlony stolik 

w pobliżu okna. Podobnie mylące bywa założenie, że dla wszystkich uczniów słabowidzących 

najlepszą adaptacją będzie tekst w powiększonym druku. W większości wypadków tak jest 

rzeczywiście, ale często wystarcza po prostu dobre oświetlenie i wyraźny kontrast. W przypadku tak 

zwanego widzenia tunelowego powiększanie tekstu przynosi odwrotny do zamierzonego skutek. 

Zamiast pomagać utrudnia ono czytanie, gdyż wydatnie zmniejsza ilość tekstu mieszczącego się 

w mocno ograniczonym polu widzenia osoby z taką właśnie dysfunkcją wzroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Obraz widziany bez wady wzroku Widzenie tunelowe 
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Rozdział XV 

Brajl – pro i contra 

 

Posługiwanie się przez niewidomych uczniów pismem brajla stanowi chyba największą 

przeszkodę i przedmiot obaw nauczycieli w szkołach masowych. Wiążą się one z zagadnieniem 

wspólnego nauczania uczniów widzących i niewidomych. Tymczasem brajl, przy współczesnych 

możliwościach technicznych, stanowi problem chyba najłatwiejszy do rozwiązania. W środowisku 

osób niewidomych zwykłe pismo drukowane nazywa się pismem czarnodrukowym, dla odróżnienia 

go od brajla. Brajl nie jest jakimś „specjalnym językiem”. To po prostu alfabet, w którym 

poszczególne litery to różne kombinacje wyczuwalnych dotykiem punktów wybranych spośród tak 

zwanego sześciopunktu (litera „a‟ – punkt 1, litera „b‟ – punkty 1,2, litera „c‟ – punkty 1,4 etc.  

 

 

 

 

Nauczenie się brajla przez osobę widzącą nie jest szczególnie trudne, jeśli zadowoli kogoś 

metoda wzrokowego odczytywania punktów. Trudność, jaką stanowi to wyzwanie, porównywalna 

jest z wysiłkiem potrzebnym do opanowania alfabetu rosyjskiego. Czytanie za pomocą dotyku 

wymaga natomiast wielu miesięcy, a nawet lat ćwiczeń i stałej praktyki, – dlatego ogromna 

większość nauczycieli w szkołach specjalnych zadowala się metodą wzrokową. Znajomość brajla 

znakomicie ułatwia pracę niewidomym uczniom.  

Warto więc zadać sobie trud zapoznania się z tym specyficznym alfabetem. Umożliwi to 

jednakowe traktowanie uczniów widzących i niewidomych – sprawdzanie ich prac czy 

1 

2 

3 6 

5 

4 
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przekazywanie im krótkich, pisemnych komentarzy dotyczących popełnionych błędów lub 

szczególnie udanych zadań. Do wykonania brajlowskiej adaptacji dłuższych tekstów należy 

oczywiście wykorzystać przeznaczony do tego sprzęt elektroniczny. Wykorzystanie go natomiast do 

przygotowania popularnych „rozsypanek” wyrazowych mija się z celem. Znacznie szybciej można 

je wykonać za pomocą zwykłej maszyny brajlowskiej. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                       

Czytanie tekstu w brajlu 
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Rozdział XVI 

Sprzęt i pomoce dydaktyczne w nauczaniu osób niewidomych języka 

obcego  

16.1 Sprzęt Specjalistyczny dla osób niewidomych 

W idealnych warunkach, w klasie lub w sali ćwiczeń niewidomy uczestnik kursu językowego 

powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego, wyposażonego w odpowiednie 

oprogramowanie i dodatkowy sprzęt specjalistyczny. Na takie stanowisko powinny się składać 

następujące urządzenia i programy: 

1. komputer PC 

2. screen reader – oprogramowanie umożliwiające rozpoznawanie zawartości monitora (ikony, 

paski narzędzi, tekst) 

3. syntezator mowy umożliwiający dźwiękowe odczytywanie zawartości pokazanej na ekranie 

komputera 

4. monitor brajlowski (zwany linijką brajlowską) – przystawka umożliwiająca odczytywanie 

w brajlu zawartości ekranu komputera 

5. skaner umożliwiający przekształcanie drukowanych tekstów z wersji graficznej na tekstową  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko komputerowe dla osoby 

niewidomej 
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Jednak tego rodzaju wyposażenie można znaleźć jedynie w szkołach specjalnych lub 

w pracowniach komputerowych szkół integracyjnych i wyższych uczelni, które posiadają zaplecze 

techniczne przystosowane do potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku. Niestety, mało 

prawdopodobne jest, aby opisany sprzęt dostępny był w sali, w której odbywają się zajęcia z języka. 

Niewidomy uczeń lub student coraz częściej staje się posiadaczem przenośnego sprzętu, który 

umożliwia robienie notatek i korzystanie z tekstów przekazanych mu w wersji elektronicznej, 

przygotowanej wcześniej przez nauczyciela lub jednostkę powołaną do opracowywania adaptacji 

tekstów drukowanych.  

W skład takiego sprzętu przenośnego mogą wchodzić: 

1. laptop z oprogramowaniem opisanym wyżej 

2. przenośna linijka brajlowska 

lub – notatnik brajlowski – zintegrowany zestaw w formie elektronicznego, miniaturowego 

komputera z brajlowską klawiaturą, syntezatorem mowy, głośnikiem i słuchawkami oraz 

niewielką (zwykle osiemnasto lub dwudziestoznakową) linijką brajlowską.  

 

Potrzeba korzystania z linijki brajlowskiej wiąże się w przypadku nauki języka angielskiego 

z brakiem innej możliwości sprawdzania pisowni tekstów tworzonych przez studenta czy też 

odczytywanych za pomocą dźwięku. Stosowany przez użytkownika wybieg w postaci ustawienia 

urządzenia na język polski do odczytywania tekstów angielskich nie może być polecaną formą 

nauki pisowni a już z pewnością nie wpływa korzystnie na naukę wymowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczny notatnik z linijką 

brajlowską 
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Choć powoli wypierane są one przez sprzęt elektroniczny, wciąż przydatne są mechaniczne 

brajlowskie maszyny do pisania. Ich zaletą jest możliwość tworzenia brajlowskich wydruków bez 

konieczności poszukiwania dostępu do specjalnej drukarki. Jeden z najbardziej popularnych modeli, 

Perkins Brailler ma szczególną zaletę – pozwala na poruszanie się po tekście na długości całej 

kartki (na przykład w celu poprawienia niepoprawnie napisanego wyrazu) bez uszkadzania 

wypukłego tekstu. Wadą wszystkich maszyn brajlowskich jest towarzyszący pisaniu na nich hałas. 

Można go nieco złagodzić, podkładając pod maszynę podkładkę z grubej tkaniny lub z gumy.  

Tak wyposażony uczeń lub student może wykonywać wszystkie ćwiczenia pisemne – 

tłumaczenia, uzupełnienia, wypełnianie luk, chociaż może potrzebować na to nieco więcej czasu niż 

studenci widzący. 

Sprzęt pomocniczy dla osób ociemniałych, które straciły wzrok 

w dorosłym życiu 

Osoby takie mogą mieć trudności w sprawnym posługiwaniu się brajlem. W ich przypadku 

przydatne jest dodatkowo urządzenie typu „Type-and-Speak” – mówiący elektroniczny notatnik 

z klawiaturą komputerową dający możliwość regulacji prędkości i brzmienia głosu odczytującego 

tekst. 

 

Brajlowska maszyna do pisania 
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Korzystanie z komputera przez osobę słabowidzącą 

 Komputer PC 

 Udźwiękowienie 

 Program powiększający, najlepiej dający możliwość podziału ekranu monitora oraz 

doboru kolorystyki tła i czcionek 

 System CCTV (close circuit television) – do powiększania tekstu książek, map 

i ilustracji. Dla części osób słabowidzących wystarczającą pomocą może być 

odpowiednio dobrana lupa z możliwością podświetlania czytanego tekstu. 

 

16.2 Sprzęt przydatny w przygotowaniu pomocy dydaktycznych dla osób 

niewidomych 

Mimo iż dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb ucznia niewidomego od lat nie 

stanowi większego problemu technicznego, wśród nauczycieli języka angielskiego pojawienie się 

na lekcji ucznia z dużym niedoborem lub całkowitym brakiem wzroku wciąż przyjmowane jest 

z lękiem i traktowane jako ogromne wyzwanie. W większości przypadków część tych obaw wydaje 

się uzasadniona. Brak lub niedostateczny wybór podręczników dostępnych w brajlu czy 

w powiększonym druku, brak specjalistycznego przygotowania pedagogicznego do pracy z uczniem 

o tak specyficznych potrzebach edukacyjnych, a przede wszystkim - brak wiedzy o prostych 

sposobach i pomocach dydaktycznych oraz o zaawansowanych środkach technicznych 

umożliwiających nawet całkowicie niewidomemu uczniowi pełne uczestniczenie w lekcji języka 

obcego - to istotnie powody wystarczająco ważne do rodzenia się obaw. Wówczas zadają sobie oni 

pytanie, czy przygotowanie się do lekcji z takim uczniem nie okaże się zadaniem niemożliwym do 

wykonania.  

Właściwy dobór tych środków i pomocy dydaktycznych zależy od szeregu czynników takich 

jak wiek ucznia, cel lekcji, sprawność w posługiwaniu się brajlem, stopień dysfunkcji wzroku czy 

też przygotowanie do korzystania z komputera. Dla dokonania właściwego wyboru ważna jest 

klasyfikacja dostępnych pomocy oparta na kryterium przydatności poszczególnych urządzeń do 

konkretnych zadań. Mogą one dotyczyć przygotowywania adaptacji materiałów dydaktycznych 

przez nauczyciela, włączania niewidomego lub słabowidzącego ucznia w aktywne uczestnictwo 

w zajęcia z języka angielskiego, albo też mogą umożliwić samodzielną pracę własną ucznia lub 

studenta. 
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16.2.1 Sprzęt do przygotowywania adaptacji tekstów 

Nauczyciel pragnący przygotować adaptacje przewidzianego na lekcje języka angielskiego 

materiału skazany jest najczęściej na samego siebie. Jeśli zna brajla, może sam przepisać tekst na 

maszynie brajlowskiej. Może też posłużyć się komputerem i specjalistycznym sprzętem, dzięki 

czemu przygotowana adaptacja będzie mogła być wydrukowana w brajlu w większej ilości 

egzemplarzy lub powielona później dla innej grupy niewidomych studentów. Potrzebne na lekcję 

języka angielskiego materiały tekstowe można przygotować ( w zależności od potrzeb ucznia czy 

studenta) w jednej z trzech wersji: 

 Tekst w brajlu 

 Tekst w powiększonym druku 

 Tekst w wersji elektronicznej. 

 Dodatkową, ważną pomocą będzie nagranie całego tekstu na kasecie lub płycie CD. 

Potrzebny sprzęt: 

 Komputer PC 

 Skaner  

 Oprogramowanie do skanera – bardzo dobrze sprawdzają się najnowsze wersje 

programu Finereader 

 Drukarka brajlowska 

 Drukarka laserowa lub atramentowa 

W przeszłości konieczne było również zainstalowanie specjalnego programu „tłumaczącego” 

tekst na plik brajlowski przesyłany do drukarki. Obecnie wszystkie drukarki brajlowskie mają taki 

program.  

Niewątpliwą korzyścią, jaką daje przygotowanie materiału na komputerze, jest możliwość 

tworzenia wielu kopii brajlowskich tego samego tekstu, powielania ich w przyszłości, a także 

przygotowania kopii tego samego tekstu w powiększonym druku (czcionką dobraną do potrzeb 

uczniów czy studentów słabowidzących). Warto więc zapamiętać, że popularna wśród 

użytkowników komputerów czcionka Times New Roman sprawia osobom słabowidzącym trudność 

nawet wtedy, gdy jest powiększona, a to ze względu na drobne „wypustki” na górnych i dolnych 

krawędziach liter, które zamazują ich kształt. Do przyjaznych czcionek należą Arial oraz Verdana. 

Wielkość czcionki zależy od indywidualnych potrzeb osób słabowidzących. Zwykle wielkość 16 

stanowi już wystarczające dostosowanie, choć wielu uczniów słabowidzących potrzebuje znacznie 

większego tekstu. Przy jego braku uczeń może posłużyć się dodatkowo lupą. 
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Przykłady tekstów pisanych różną czcionką: 

 

Times New Roman 12         Arial 12   

Times New Roman 14         Arial 14 

Times New Roman 16        Arial 16 

Times New Roman 18        Arial 18 

Times New Roman 24         Arial 24 

 

Studenci niewidomi dysponujący specjalistycznym sprzętem takim jak linijka brajlowska 

mogą korzystać z wersji elektronicznej tekstu zapisanego na płycie lub dyskietce. Osoba 

przygotowująca materiały przy pomocy tych narzędzi musi jednak zwrócić uwagę na pewne 

konwencje obowiązujące przy opracowywaniu tekstów składających się z kilku kolumn lub 

zawierających tabele. Niezbędne dostosowania opisane są w części poświęconej przykładom 

adaptacji. 

 

16.2.2 Sprzęt do wykonywania adaptacji grafiki 

Adaptacja ilustracji (grafiki dotykowej) stwarza znacznie więcej problemów niż adaptacja 

tekstu. Oprócz opracowania dobrego projektu potrzebny jest dodatkowy sprzęt. Pamiętać należy 

również o ogromnym stopniu trudności jaki dla osoby niewidomej stanowić może dwuwymiarowe 

przedstawienie trójwymiarowych przedmiotów, a także graficzne przedstawienie relacji 

przestrzennych pomiędzy różnymi obiektami. Dlatego też do adaptacji grafiki należy podchodzić ze 

szczególną ostrożnością. Warto znać techniczne możliwości wykonania grafiki dotykowej po to, 

aby móc wykorzystać ją tam, gdzie będzie pomocą lub dodatkową atrakcją. (Informacje 

o przygotowaniu osoby niewidomej do korzystania z grafiki dotykowej znaleźć można w części 

Przykłady wykorzystania grafiki dotykowej). Tutaj przedstawimy natomiast pomoce i środki 

techniczne pozwalające na przygotowanie rysunków, diagramów i innych wypukłych ilustracji.  
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Grafika dotykowa na papierze pęczniejącym 

Najczęściej stosowane, pozwalające na szybkie przygotowanie niewielkiej liczby wypukłych 

rysunków są występujące pod różnymi nazwami „kopiarki”, a raczej „nagrzewarki” do grafiki 

dotykowej. Efekt wyczuwalnej dotykiem wypukłości uzyskuje się poprzez naniesienie projektu 

rysunku na specjalny papier „pęczniejący” i poddanie go procesowi nagrzewania i naświetlania 

w wymienionym wyżej urządzeniu. Czarne linie, faktury i punkty pęcznieją pod wpływem tego 

procesu, zamieniając się w dotykową grafikę – rysunek, diagram, tabelę lub mapę. Dzieje się tak 

dzięki składowi chemicznemu naniesionej na papier warstwy zawierającej mikrokapsułki reagujące 

na światło i temperaturę. Przestrzenie na rysunku, które odbijają światło (białe i puste) nie 

pęcznieją, dzięki czemu wypukłość zyskują wyłącznie czarne elementy ilustracji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Cały proces wykonania grafiki dotykowej z wykorzystaniem papieru pęczniejącego wygląda 

więc następująco: 

Etap 1: Zaprojektowanie rysunku za pomocą komputera. Rysunek można również 

zeskanować i dokonać niezbędnych poprawek, o których mowa w części Adaptacja ilustracji 

graficznych. 

Etap 2: Wydrukować gotowy projekt drukarką laserową lub atramentową na papierze 

pęczniejącym. Można też wykorzystać do tego celu kserokopiarkę, drukując wcześniej projekt na 

zwykłym papierze. 

Etap 3: Przepuszczamy arkusz papieru pęczniejącego przez nagrzewarkę z odpowiednio 

dobraną temperaturą. Zbyt słabe spęcznienie papieru można skorygować zwiększając pokrętłem 

temperaturę i poddając nieudaną adaptację procesowi naświetlania raz jeszcze. „Przegrzanie” 

Grafika dotykowa wykonywana  

na papierze pęczniejącym 
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rysunku powoduje powstanie chropowatości na całej powierzchni arkusza i deformację czarnych 

fragmentów ilustracji. 

Grafika dotykowa wykonana za pomocą drukarki brajlowskiej 

Możliwość tworzenia rysunków wypukłych mają niektóre drukarki brajlowskie. Proces ich 

sporządzania przebiega w sposób opisany wyżej. Zamiast nanoszenia projektu na papier 

pęczniejący, wysyłamy gotowy plik graficzny do brajlowskiej drukarki, która dziurkuje papier 

brajlowski tworząc na odwrocie wyczuwalny dotykiem rysunek. 

Odręcznie wykonane rysunki wypukłe 

Wypukły rysunek można też wykonać odręcznie wykorzystując do tego celu mikrorowkowaną 

folię i specjalną, gumową podkładkę. Linie narysowane na takiej folii rysikiem lub zwykłym 

(najlepiej wypisanym) długopisem, tworzą wypukły rysunek, wyczuwalny bez konieczności 

odwracania arkusza folii. Jest to lubiany przez niewidomych uczniów, najbardziej popularny sposób 

wykonywania prostych, dotykowych ilustracji, możliwy do wykorzystania podczas zajęć lub wtedy, 

gdy nauczyciel nie ma dostępu do specjalistycznego sprzętu.  

Knotyczki (Wikki stix) 

Proste rysunki można też wykonać z naklejanej na papier plasteliny lub tak zwanych 

„Knotyczków” (Wikki Stix) – kolorowych, nasączonych nie twardnącym woskiem sznurków, 

z których na gładkich powierzchniach można układać rysunki, diagramy, tabelki, a nawet 

trójwymiarowe kształty. Wykorzystanie tych pomocy ograniczone jest najczęściej do pracy 

z dziećmi, choć sprawdzają się również one na zajęciach językowych z dorosłymi (więcej o tym 

w części poświęconej sprawdzonym technikom nauczania języka obcego osób niewidomych.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                            

Rysunek na folii 

 

 

 

Rysunek na folii wzmocniony 

„knotyczkami” 
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Termoformowanie próżniowe. 

Wypukłe mapy, ilustracje a nawet kopie tekstów brajlowskich można wykonać za pomocą 

sprzętu znanego pod nazwą „Thermoform”. Wypukła ilustracja powstaje poprzez odciśnięcie 

matrycy na arkuszu z tworzywa sztucznego ściśle przylegającego do powielanej ilustracji 

i poddanego działaniu wysokiej temperatury. Główną zaletą tej techniki jest możliwość 

przygotowania grafiki o zróżnicowanym poziomie wysokości (ważne na przykład w mapach 

przedstawiających trójwymiarowo różne wysokości rzeźby terenu). Jej wadą jest natomiast 

czasochłonność i konieczność posiadania wysokich kwalifikacji i wyobraźni plastycznej 

niezbędnych do przygotowywania matryc – płaskorzeźb stanowiących materiał wyjściowy do 

wytłaczania „brajlonów”, jak najczęściej nazywa się tworzone tą techniką ilustracje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypukły sitodruk i termografia. 

Zarówno sitodruk wypukły, jak i termografia pozwalają na tworzenie dotykowych map 

i ilustracji na zwykłym, odpowiednio grubym i sztywnym papierze. Daje im to znaczną przewagę 

nad metodą wykorzystującą papier pęczniejący. Wykonane sitodrukiem i termografią rysunki mają 

dobrze wyczuwalne dotykiem linie i fakturę. Obydwie metody umożliwiają łączenie wypukłych 

elementów z kolorem, przy czym proces ten jest nieco łatwiejszy w przypadku sitodruku. 

Niewątpliwą zaletą termografii jest natomiast znacznie doskonalsza wyrazistość uzyskiwanych 

Krzywa Wieża w Pizie – ilustracja 

wykonana metodą termoformowania 

próżniowego 
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wypukłości, szczególnie ważna gdy ilustracjom towarzyszą opisy w brajlu. Zaznaczyć w tym 

miejscu należy, że dotyczy to tylko jednego rodzaju termografii, stosowanej tylko w kilku 

ośrodkach w USA a od niedawna również w Polsce. „Zwykła” termografia pozwala na uzyskanie 

niewielkich tylko wypukłości stosowanych w zdobieniu zaproszeń, wizytówek itd.  

 

16.2.3 Przygotowywanie adaptacji grafiki dla osób słabowidzących 

Potrzebny sprzęt: 

 Komputer PC 

 Program do tworzenia grafiki 

 Skaner 

 Dobrej jakości drukarka kolorowa. 

Technika przygotowywania adaptacji graficznych dla osób słabowidzących (usuwanie 

zbędnych elementów, zamazującego obraz tła, dobór kontrastujących kolorów) to zagadnienie 

wymagające osobnego opracowania. Ważne jest jednak, aby nie pomijać potrzeby adaptacji 

materiałów graficznych dla tej grupy osób. Stosowane powszechnie czarno-białe powiększone 

kserokopie kolorowych zdjęć czy rysunków trudno nazwać adaptacjami. Niejednokrotnie 

„adaptacje” te są trudniejsze do rozpoznania dla słabowidzącego ucznia niż oryginał.  

 

16.2.4 Inne pomoce dydaktyczne 

Materiały dźwiękowe 

O tym, że osoby niewidome są szczególnie predysponowane do korzystania z materiałów 

dźwiękowych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że 

przygotowywane nagrania nie muszą ograniczać się do tak zwanych książek mówionych czytanych 

przez profesjonalnych aktorów ani do kaset lub płyt CD towarzyszących prawie wszystkim 

podręcznikom języka obcego, które zawierają nagrania dialogów i dłuższych tekstów służących do 

rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu. Nie wszyscy wiedzą też, że materiały dźwiękowe 

mogą być wykorzystywane w połączeniu z wypukłymi ilustracjami jako tak zwana udźwiękowiona 

grafika dotykowa.  

Sprzęt do przygotowywania dobrej jakości materiałów dźwiękowych jest raczej oczywisty: 
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 Dobrej jakości sprzęt nagrywający (magnetofon cyfrowy DAT lub „mini disc”) 

 Dobrej jakości mikrofon 

 Do nagrywania tekstów pomieszczenie studyjne 

 Do przygotowywania scenek (ilustracji dźwiękowych) dodatkowo program do obróbki 

dźwięku 

 Zestaw nagrań efektów dźwiękowych. 

Bardzo dobre nagrania głosu lektora można uzyskać, wykorzystując program AUDACITY, 

darmowy edytor dźwięku dostępny „online‟ pod adresem: http://audacity.sourceforge.net/ . 

Nagrania dokonane w ten sposób są szczególnie przydatne dla materiałów przygotowywanych 

do wykorzystania za pomocą komputera.  

System DAISY 

W Polsce jest on jeszcze rzadko stosowany. Z pewnością jest to jednak opcja mająca ogromną 

przyszłość. Umożliwia bowiem przygotowywanie materiałów dostępnych równocześnie w formie 

elektronicznej wersji tekstowej zsynchronizowanej z wersją dźwiękową. Odpowiednie 

oprogramowanie umożliwia łatwą i szybką nawigację – odnajdywanie i przechodzenie do 

poszukiwanych rozdziałów, a nawet paragrafów. Materiały zapisywane na płytach CD odczytywane 

są dźwiękiem za pomocą specjalnych odtwarzaczy umożliwiających nawigację lub przy pomocy 

komputera. Tekst można śledzić (na monitorze lub linijce brajlowskiej). Równocześnie jest on 

odczytywany jako plik dźwiękowy. Szczególną zaletę systemu DAISY stanowi możliwość 

synchronizacji pliku tekstowego z nagraniem naturalnego głosu zamiast syntezatora. Ważną dla 

osób słabowidzących zaletą jest też możliwość podświetlania wyróżniającym się kolorem linijki 

tekstu odtwarzanego w danym momencie za pomocą głosu – opcja szczególnie przydatna w nauce 

języków obcych.  

Przygotowanie materiałów dydaktycznych przy użyciu systemu DAISY wymaga jednak 

dostępu do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania, raczej niedostępnego dla nauczycieli 

pracujących z uczniami niewidomymi. Warto jednak wiedzieć, że opracowanie tego typu pomocy 

jest możliwe i korzystać z tych, które są już dostępne. Na system DAISY przechodzą stopniowo 

wszystkie biblioteki dla osób niewidomych. Jest więc szansa, że wśród dostępnych materiałów 

pojawią się również podręczniki do nauki języków obcych.  

http://audacity.sourceforge.net/
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Udźwiękowiona grafika dotykowa 

Ekrany dotykowe 

Zaprojektowane głównie z myślą o młodszych uczniach, wymienione poniżej urządzenia 

mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez uczących się dorosłych. Stanowią one bowiem 

coś znacznie więcej niż formę „edukacyjnej rozrywki”. Dzieje się tak dzięki możliwości 

wykorzystania ich do projektowania i tworzenia bardzo szerokiej gamy materiałów dydaktycznych 

i informacyjnych, łączącej grafikę dotykową z dźwiękiem.  

 

Tactile Talking Tablet (TTT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTT to jeden z dostępnych na rynku dotykowych ekranów „mówiących”. Jest to płyta 

wielkości arkusza formatu A3, z nieco mniejszą powierzchnią reagującą na dotyk. Naciśnięcie 

wybranego punktu na dotykowej mapie lub ilustracji umieszczonej na płycie uruchamia plik 

dźwiękowy – głos lektora, efekt dźwiękowy lub syntezator mowy - w zależności od tego, jaki 

materiał dźwiękowy przypisany został do danego punktu lub większego fragmentu grafiki. Sprzęt 

ten daje nieocenione możliwości projektowania i przystosowywania szerokiej gamy materiałów 

dydaktycznych do użytku osób niewidomych – od planów budynków i map, ćwiczeń orientacji 

przestrzennej, testów wyboru, quizów, dźwiękowych krzyżówek po diagramy, tabele oraz rozmaite 

schematy: budowy organizmów, anatomii człowieka, a nawet skomplikowanych procesów czy 

urządzeń technicznych. Różnorodność możliwych zastosowań TTT w nauczaniu języka obcego 

Tactile Talking Tablet – “mówiąca” tablica 

dotykowa 
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zależy w dużym stopniu od wyobraźni i pomysłowości nauczyciela. Szczególnie ważną zaletą TTT 

jest to, że urządzenie może być wykorzystywane zarówno podczas zajęć, jak i do samodzielnej 

pracy ucznia. Wadą jest (przynajmniej na razie) mała popularność tego urządzenia, a co za tym 

idzie – jeszcze niewielka ilość materiałów przygotowanych z myślą o nauczaniu języków obcych. 

 

Klawiatura pojęciowa (Concept Keyboard) 

Jest to - zaprojektowane w Wielkiej Brytanii - urządzenie peryferyjne podłączane do 

komputera, które występuje w dwóch formatach – A4 i A3. Jest to rodzaj ekranu dotykowego 

leżącego obok komputera. Podobnie jak TTT urządzenie to pozwala na udźwiękowienie 

umieszczonych na nim rysunków (również grafiki dotykowej), map i tekstów. Każdemu z 256 pól 

można przypisać jedną lub wszystkie z trzech funkcji: 

 tekst na monitorze 

 dźwięk 

 ilustracja na monitorze. 

Dzięki temu urządzenie to może służyć zarówno całkowicie niewidomym użytkownikom 

(przy zastosowaniu grafiki dotykowej), jak i słabowidzącym. Możliwość pojawiania się na 

monitorze ilustracji lub tekstu równocześnie z dźwiękiem jest niewątpliwie dużą zaletą tej grupy 

ekranów dotykowych. Wadą w stosunku do TTT jest niewielka ilość pól, którym można przypisać 

jakąś funkcję. Bardzo dokładny opis szczegółowej mapy, możliwy w przypadku TTT jest 

niemożliwy przy użyciu Concept Keyboard, gdyż w jednym polu wrażliwym na dotyk mieści się 

zbyt duży fragment mapy. Niemożliwe jest więc na przykład odczytanie dźwiękiem nazw dwóch 

różnych, leżących blisko siebie miast, gdyż w przypadku klawiatury pojęciowej znajdą się one 

w tym samym polu. 

 

Intellikeys  

To amerykański odpowiednik klawiatury pojęciowej, działający na podobnej zasadzie 

i umożliwiający uzyskanie podobnych efektów i funkcji. W porównaniu z Concept Keyboard, 

Intellikeys ma bogatsze oprogramowanie i znacznie większą ofertę gotowych do wykorzystania 

materiałów, z których część przystosowana jest dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych.  
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Tradycyjny ekran dotykowy 

Ekran dotykowy umieszczony na monitorze komputera stwarza nowe możliwości 

wykorzystywania komputera w nauczaniu osób słabowidzących języków obcych (i nie tylko). 

Dotykanie specjalnym „ołówkiem” lub palcem poszczególnych elementów widocznych na ekranie 

uruchamia różne przypisane im funkcje (pojawienie się dźwięku, tekstu lub rysunku) na zasadzie 

podobnej do opisanej w przypadku Concept Keyboard. Ekran taki jest szczególnie przydatny dla 

osób, które z różnych powodów nie mogą posługiwać się zwykłą klawiaturą. 

 

Słowniki 

Większość wydawnictw udostępnia obecnie słowniki na płytach CD lub DVD. Możliwości 

korzystania z nich zależą od oprogramowania specjalistycznego. Różne programy czytające 

tekstową zawartość ekranu w różnym stopniu radzą sobie ze słownikami. Bez większych 

problemów wykorzystywany jest na przykład przez niewidomych studentów elektroniczny 

jednojęzyczny słownik Longmana i dwujęzyczny słownik Kościuszkowski. 

 

Przydatnym podręcznym przenośnym słownikiem jest udźwiękowiony słownik elektroniczny 

tzw. Franklin Language Master. Jego klawiatura odpowiadająca układem klawiaturze PC jest 

wystarczająco duża aby umożliwić swobodne posługiwanie się nią zarówno osobom 

słabowidzącym, jak i niewidomym. Wyraźny dźwięk oraz różnego rodzaju funkcje (wyszukiwanie 

synonimów, antonimów etc.) sprawiają, że słownik ten jest niezwykle przydatną pomocą w nauce 

języka angielskiego. 

 

Tutorette – Magnetofon na kartoniki (nagrywarka kart z taśmą 

magnetofonową) 

Proste urządzenie przypominające magnetofon kasetowy. Zamiast kaset używa się tu 

podłużnych kartoników o długości do dwudziestu kilku centymetrów) z naklejoną taśmą 

magnetofonową pozwalającą na nagranie kilku sekund tekstu. Dzięki nim można tworzyć 

„słowniki” zawierające tekst w powiększonym druku i brajlu wraz z nagraniem dźwiękowym. Dwie 

osobne ścieżki dają uczniowi możliwość odsłuchiwania nauczyciela i nagrywania się bez 

konieczności wymazywania oryginału. Obok krótkiego tekstu można na kartonikach umieszczać 

niewielkich rozmiarów naklejki z rysunkami wypukłymi, zwiększając w ten sposób atrakcyjność 

dźwiękowych ilustrowanych „integracyjnych” słowników, dostępnych zarówno dla uczniów 

widzących, jak i słabowidzących lub całkowicie niewidomych. 
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Ramka do testów wyboru - Multiple choice box 

Ramka do testów wyboru to dostępna w Polsce integracyjna pomoc dydaktyczna znakomicie 

urozmaicająca ćwiczenia z języka obcego. Drewniana ramka z trzema otworami i kołek to jej część 

„stała”. Część wymienną stanowią kartoniki z zadaniami w brajlu oraz w powiększonym druku. Po 

zapoznaniu się z zadaniem uczeń wsuwa kołek do otworu znajdującego się obok wybranej 

odpowiedzi. Możliwość wysunięcia kartonika potwierdza prawidłowość wyboru i umożliwia 

przejście do kolejnego zadania. Wybór niepoprawnej odpowiedzi powoduje „zablokowanie” 

kartonika. Oprócz sprawdzania wiadomości pomoc ta pozwala na naukę poprzez poszukiwanie 

prawidłowej odpowiedzi i przyswajanie w ten sposób nowych wiadomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorette 

 

Ramka do testów wyboru 
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Knotyczki – „Wiki Stix” 

„Knotyczki” - kolorowe samoprzylepne sznurki nasączone woskiem doskonale nadają się do 

adaptacji ćwiczeń, w których wymagane jest rysowanie linii łączących wyrazy lub zdania, na 

przykład odpowiadających sobie wyrazów ułożonych w dwóch kolumnach (wyrazów angielskich 

i ich polskich odpowiedników albo takich par jak jabłko – owoc, lew – zwierzę, fotel – mebel etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naklejki – alfabet w powiększonym druku z nadrukiem brajlowskim 

Te samoprzylepne naklejki stanowią bardzo przydatną pomoc dydaktyczną, niezastąpioną 

w grach i zabawach językowych takich jak krzyżówki i zgadywanki wyrazowe. Mogą być też one 

wykorzystane do zaznaczania paragrafów tekstu w podręczniku, aby ułatwić odnalezienie 

fragmentów potrzebnych na lekcji lub do zaznaczania fragmentów prac pisemnych ucznia, do 

których załączamy komentarze czy poprawki. 

Wymienione wyżej pomoce dydaktyczne i środki techniczne to tylko część możliwości 

dostępnych obecnie dla osób niewidomych i słabowidzących. Na rynku co jakiś czas pojawiają się 

nowe wersje oprogramowania dostosowanego do potrzeb osób, które korzystają z urządzeń 

specjalistycznych (monitorów brajlowskich czy programów do odczytu ekranu). Ponadto coraz 

doskonalsze próby udostępniania (a nawet tworzenia) grafiki komputerowej podejmowane przez 

osoby całkowicie niewidome kończą się sukcesem. Wśród producentów komputerowych kursów 

językowych rośnie też świadomość o istnieniu całkiem liczebnej grupy potencjalnych odbiorców 

niewidomych i słabowidzących. Wszystko to każe mieć nadzieję, że obserwowany obecnie deficyt 

materiałów do nauki języków obcych dostępnych dla tych osób będzie się systematycznie 

zmniejszał. 

Wykorzystanie „Knotyczków”  

na lekcji języka angielskiego 
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Rozdział XVII 

Przygotowanie ucznia niewidomego do korzystania z grafiki 

dotykowej 

Wszelkiego rodzaju ilustracje – zdjęcia, rysunki, diagramy, mapy i komiksy - to nieodzowna 

część nie tylko podręczników języków obcych, ale również jeden z podstawowych sposobów 

przekazywania informacji, jakim posługują się ludzie widzący. Ze środków tych chętnie korzystają 

nauczyciele, wykorzystując tak zwane „flash cards” - historyjki obrazkowe i ilustrowane słowniki. 

Nie dziwią więc próby przystosowania przynajmniej części materiałów graficznych dla osób 

niewidomych. Bowiem usunięcie ilustracji z podręcznika jako forma „adaptacji” spowoduje to, że 

całkowicie zniknie jego zamysł metodyczny i znaczna, jeśli nie większa część ćwiczeń. O ile próby 

zamiany zdjęć i rysunków na grafikę dotykową budzić mogą pewne pytania i zastrzeżenia, 

przystosowanie dla osób niewidomych planów budynków, miast oraz map przyjmowane jest jako 

oczywista konieczność. Nie zawsze pamięta się jednak, że korzystanie z takich materiałów wymaga 

zrozumienia graficznego przedstawienia relacji przestrzennych, które są tak samo ważne, jak 

w interpretacji rysunków. Doświadczenia w pracy z dziećmi niewidomymi, które chętnie oddają się 

sztuce rysowania na folii mikrorowkowanej i dobrze radzą sobie z grafiką dotykową, potwierdzają 

zasadność projektowania i tworzenia takiej grafiki oraz zastosowania jej na lekcjach języka obcego, 

jeśli tylko uczniowie przygotowywani są do tego od najmłodszych lat, regularnie i na wszystkich 

przedmiotach – nie tylko na zajęciach plastycznych.  

Zasadnicza trudność, jaką grafika dotykowa sprawia osobom niewidomym, polega na tym, że 

wypukłe rysunki stanowią formę najbliższą dwuwymiarowemu przedstawianiu trójwymiarowej 

rzeczywistości. To właśnie zrozumienie relacji pomiędzy trójwymiarowymi przedmiotami a ich 

dwuwymiarowym przedstawieniem stanowi największą trudność, której wyjaśnienie stać się może 

kluczem do zrozumienia przez osobę niewidomą od urodzenia istoty rysunku i konwencji 

stosowanych przez osoby widzące. 

 

 

 

Rysunek 
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Ten, wydawałoby się najprostszy rysunek stołu uczniowi niewidomemu od urodzenia sprawił 

sporo kłopotów. Obejrzawszy go dotykiem z każdej strony, stwierdził w końcu, że przedstawia on 

trzy kreski. Rzeczywiście - rzut prosty stołu w niczym nie przypomina wyczuwanej dotykiem 

formy, twardości i gładkości przestrzennego kształtu znanego z kuchni lub z pokoju. Narysowany 

przez niewidomego ucznia stół to kwadrat. Odchodzą od niego w czterech kierunkach nogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatem wyjaśnienie, że stół można przedstawić w formie trzech kresek wymaga pewnych 

zabiegów. Cel ten można na przykład osiągnąć wykorzystując tak zwany transfograf – polski 

„wynalazek” wyjaśniający relacje pomiędzy przedmiotami trójwymiarowymi i dwuwymiarowym 

rysunkiem. Jest to drewniana skrzynka z wysuwanymi płytkami, w których wycięte są kontury 

mebli oraz modele stołu, krzesła, łóżka etc. pozwalają one na naprzemienną eksplorację tych 

trójwymiarowych przedmiotów i ich wyczuwalnych dotykiem rzutów prostych. Wsunięcie bowiem 

modelu do wycięcia w pokrywie transfografu powoduje, że widoczny i wyczuwalny dotykiem jest 

tylko kontur stołu – linia blatu i dwie linie nóg. Porównanie stołu i innych przedmiotów z tak 

oglądanej perspektywy pozwala na zrozumienie istoty dwuwymiarowego rysunku. 

 

 

 

 

Rysunek ten odzwierciedla sposób, w jaki niewidoma osoba ogląda 

stół. Dłonie wykonują okrężne ruchy, badając najpierw blat stołu 

w celu ustalenia jego kształtu i wielkości, a następnie „oglądają” 

kolejno każdą z nóg. 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz rozumienia konwencji, niezmiernie ważne dla odbioru grafiki dotykowej jest 

doświadczenie. Trudno oczekiwać, że niewidomemu uczniowi sprawi przyjemność lub ułatwi 

zrozumienie zadania związanego na przykład ze sportami zimowymi rysunek przedstawiający 

narciarza skaczącego na skoczni. Uczeń Może nie wiedzieć, jak wygląda skocznia i uchwycony 

w locie skoczek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfograf 

 

Rysunek wypukły – Adam Małysz 

na skoczni 
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O tym, jak mylne mogą być wyobrażenia uczniów niewidomych o tej dyscyplinie sportu 

świadczą najlepiej rysunki powstałe w oparciu o ich wypowiedzi opisujące prawdopodobny wygląd 

skoczka. Według jednej z opinii musi on dokonać potężnego zamachu jedną nogą, aby wydłużyć tor 

lotu, a według innej, musi stać na nartach na baczność, gdyż jakikolwiek ruch mógłby spowodować 

upadek.  

Najlepszym ostrzeżeniem przed nieprzemyślanym projektowaniem grafiki dotykowej może 

być rysunek autobusu wykonany przez uczennicę niewidomą od urodzenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy linie przedstawiające autobus to schodek, poręcz i ławka, czyli te elementy, z którymi 

autorka rysunku miała bezpośredni kontakt. Dzięki osobistemu zetknięciu z nimi była w stanie 

przedstawić je w formie rysunku.  

Takie przykłady same podpowiadają sposób wprowadzania grafiki dotykowej. Nie można 

zakładać, że wyczuwające pismo brajla palce rozpoznają z taką samą łatwością rysunki. Samo 

wyczucie wypukłych linii i faktur to dopiero wstęp do rozpoznania grafiki i prawidłowego 

odczytania jej treści. Nie można więc pozostawić ucznia samego z najlepiej nawet wykonanym 

rysunkiem. Uczeń musi wiedzieć, co ogląda, choćby po to, aby móc bez niepotrzebnej straty czasu 

stwierdzić, czy oglądany przez niego rysunek przedstawia jeden przedmiot czy też grupę 

przedmiotów. Bez odpowiedniego komentarza poniższe rysunki mogą zostać odebrane jako 

podobne do siebie. Jeden z nich to plan nakrycia dla dwóch osób przygotowanego na okrągłym 

stole, pod który wsunięte są częściowo dwa okrągłe taborety, a drugi przedstawia głowę pluszowego 

misia. 

 

 

Autobus 
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Dlatego skomplikowaną grafikę należy wprowadzać stopniowo, w formie logicznych ciągów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakrycie na okrągłym stole czy miś? 
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Poszczególne elementy rysunku przygotowane na osobnych kartonikach mogą dodatkowo 

stanowić materiał do ćwiczeń językowych. 

Przygotowanie do czytania dotykowych planów budynków i map należy rozpocząć od 

rysowania i oglądania planów możliwie najmniejszych przestrzeni. Doskonale nadają się do tego 

ćwiczenia z planem serwetki i nakrycia stołu dla jednej i więcej osób. (A. Talkuder, s. E. 

Więckowska Ćwiczenia z orientacji przestrzennej część 1 i 2).  

Dopiero gdy mamy pewność, że uczeń rozumie wszystkie relacje przestrzenne przedstawione 

na małych powierzchniach, można przejść do większych obszarów takich jak pokój, znany budynek 

i jego bezpośrednie otoczenie, miasto, kraj, kontynent i mapa świata. 

Choć mogłoby się wydawać, że wszystkie z opisanych technik wprowadzania niewidomego 

ucznia w tajemnice dwuwymiarowych przedstawień trójwymiarowej rzeczywistości dotyczą 

wyłącznie dzieci, okazuje się, że przydatne są one również przypadku osób dorosłych, u których 

zaniedbano w dzieciństwie ten obszar edukacji. Opisany wcześniej transfograf oraz zestaw zabawek 

(mebelków) wykorzystywanych do nauki planu pomieszczeń doskonale sprawdzają się z dorosłymi 

osobami niewidomymi, pomagając w uzupełnieniu „brakującego ogniwa”, bez którego zrozumienie 

relacji między przedmiotem i rysunkiem stanowiło trudność nie do pokonania.  
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Rozdział XVIII 

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych 

 

18.1 Adaptacja tekstu 

To, że drukowana wersja podręczników do nauki języka angielskiego jest niedostępna dla 

niewidomych użytkowników, nie wymaga komentarza. Adaptacji (dostosowania do formatu, jakim 

mogą posługiwać się niewidomi użytkownicy) wymagają jednak nie tylko ilustracje. 

Niejednokrotnie adaptacji należy poddać układ całej strony. Dzięki tekstowi rozmieszczonemu 

w dwóch kolumnach, w którym - oprócz ilustracji - umieszczone są różne tabelki i ramki 

wyróżniające ważne fragmenty czy uwagi, strona staje się przejrzysta dla osób widzących.  

Zwykłe zeskanowanie takiej strony jest na ogół mało przydatne dla osoby niewidomej, 

ponieważ jest ona przyzwyczajona do jednokierunkowego tylko odczytywania tekstu (kolejne linijki 

tekstu czytane od lewej do prawej strony). Należy również pamiętać, że osoba niewidoma 

pozbawiona jest możliwości jednoczesnego oglądu całej strony. Wprawny brajlista może 

wprawdzie „rozejrzeć się” w tekście, omiatając go dłońmi, ale w ten sposób odnajdzie tylko 

przypadkowe, wyrwane z kontekstu wyrazy, gdyż za każdym razem ma bowiem kontakt tylko 

z jedną literą wyczuwaną opuszkiem czytającego palca. Adaptacja tabel wymaga rozpisania ich 

w taki sposób, aby całą ich zawartość można było odczytać w układzie poziomym. Oznacza to 

konieczność rozbicia jej na poszczególne „podtabele” – kolejne rzędy lub kolumny. 

Dużym utrudnieniem dla dokonującego adaptacji są wstawki drukowane imitacją pisma 

odręcznego (listy, notatki) oraz różnego rodzaju „złote myśli” i podkreślenia wpisane do książki 

przez niefrasobliwych czytelników widzących. Takie fragmenty tekstu wymagają najczęściej po 

prostu ponownego przepisania.  

Nieco inny problem stanowią odniesienia do reguł gramatycznych i wyjaśnień 

rozmieszczonych w różnych fragmentach podręcznika. Podanie numeru strony, na której znaleźć 

można dodatkowe informacje, w zupełności wystarcza osobie widzącej do odnalezienia 

potrzebnych uwag. W przypadku osoby niewidomej pierwszym problemem będzie to, że numeracja 
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stron w podręczniku brajlowskim jest całkowicie różna od tej zastosowanej w tym 

czarnodrukowym. Brajl zajmuje bowiem o wiele więcej miejsca. W tekstach zawierających 

kolumny pisane drobnym drukiem różnice mogą dochodzić do kilkakrotnie większej objętości 

wersji brajlowskiej. Co ważne - wielkość czcionki brajlowskiej odpowiada mniej więcej wielkości 

26 czcionki Arial. Łatwo więc wyobrazić sobie, że poszukiwane odniesienia, na przykład do strony 

123 w podręczniku czarnodrukowym, w wersji brajlowskiej znajdą się w zupełnie innym tomie 

podręcznika. W takich sytuacjach dokonujący adaptacji musi zadecydować, czy potrzebną notatkę 

umieścić na stronie, na której był do niej odnośnik, czy też stworzyć dodatkowy tom podręcznika 

z wszystkimi uwagami i notatkami uzupełniającymi, gdzie będą one stosunkowo łatwe do 

odnalezienia. 

Osobnym problemem, jaki rozwiązać musi osoba przygotowująca adaptację, jest numeracja 

stron. W grupach, w których wszyscy korzystają z wersji brajlowskiej, polecenie „Proszę otworzyć 

podręczniki na stronie 47” pozwoli wszystkim uczestnikom kursu szybko odnaleźć ten sam 

fragment. W grupach mieszanych nauczyciel a także uczeń–brajlista powinni wiedzieć, którym 

stronom podręcznika czarnodrukowego odpowiadają kolejne strony w wersji brajlowskiei. Dlatego 

właśnie, choć jest to czasochłonne, warto umieścić na stronach brajlowskich odpowiadający im 

numer książki drukowanej zwykłym drukiem.  

Biorąc pod uwagę wielkość czcionki brajlowskiej, trzeba zaznaczyć, że odnośnik do numeru 

strony czarnodrukowej pojawi się na pewno na kilku kolejnych stronach wersji brajlowskiej.  

 

18.2 Adaptacja ilustracji 

18.2.1 Grafika dotykowa 

Jak wspomniano wcześniej, jednym z możliwych sposobów adaptacji rysunków jest grafika 

dotykowa. Bardzo przydatna i skuteczna w przypadku osób przygotowanych do korzystania z niej, 

może okazać się wielkim rozczarowaniem i powodem frustracji dla osób nieprzygotowanych. Jeśli 

dokonujący adaptacji zdecyduje, że najbardziej odpowiednią formą będzie grafika dotykowa, musi 

pamiętać o tym, że nie może to być po prostu dokładna kopia rysunku powielona w wersji 

wypukłej, wykonana za pomocą jednej z opisanych wcześniej technik. Jako przykład niech posłuży 

poniższy rysunek stanowiący bazę dla ćwiczenia polegającego na poprawie niewłaściwego opisu 

rysunku. Po przyjrzeniu się załączonej niżej ilustracji i zapoznaniu się z ćwiczeniem okazuje się, że 

większość elementów w ogóle nie jest potrzebna do rozwiązania ćwiczenia, czyli stwierdzenia, na 

którym z mebli leżą duża, średnia i mała książka, które ze zwierząt (kot, mysz, pies) jest 

największe, a które najmniejsze oraz w jaki sposób piłki – nożna, tenisowa i do koszykówki - różnią 

się wielkością. 
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Jest więc oczywiste, że pierwszym krokiem, jakiego należy dokonać przy adaptacji, będzie 

podzielenie ćwiczenia na trzy osobne części i usunięcie niepotrzebnych elementów ilustracji (okno, 

firanki, tapeta, chmury i ptaki za oknem, obrazek na ścianie). Następnym etapem będzie znaczne 

uproszczenie rysunku i przedstawienie jego elementów schematycznie, z pominięciem wrażenia 

trójwymiarowej perspektywy. W odniesieniu do mebli i książek adaptacja mogłaby wyglądać na 

przykład tak: 

Etap 1: Przedstawienie elementów składowych rysunku. 
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Etap 2: Połączenie elementów rysunku w relacje przestrzenne przedstawione w oryginale. 

 

 

 

 

 

 

Pamiętając jednak o trudnościach, jakie początkujący niewidomi użytkownicy grafiki 

dotykowej mogą mieć z rozpoznaniem nawet tak prostych rysunków jak stół, nieodzowne może być 

posłużenie się transfografem. 

 

18.2.2 Opis ilustracji 

Może nieco mniej atrakcyjnym, ale skutecznym sposobem adaptacji ilustracji, (zwłaszcza 

fotografii) jest opis. Dokonujący adaptacji podręcznika do nauki języka angielskiego musi podjąć 

przynajmniej dwie ważne decyzje: czy opis przedstawiony będzie w języku angielskim czy 

w języku ojczystym użytkownika oraz - czy w opisie znalazły się wszystkie elementy konieczne do 

rozwiązania ćwiczenia, któremu towarzyszy ilustracja. 

Język opisu z pewnością musi zależeć od poziomu jego znajomości u korzystającego 

z podręcznika. Trzeba jednak uważać, aby opis w języku angielskim nie wyręczał ucznia 

w wykonaniu zadania, któremu służyć ma ilustracja. W niektórych wypadkach więc dokonujący 

adaptacji nie powinien robić sobie wyrzutów z powodu zastosowania „niepedagogicznego” 

rozwiązania, za jakie często uznaje się uwagi w języku ojczystym. 

 

18.2.3 Pocztówki dźwiękowe 

Rzadko stosowanym (a bardzo atrakcyjnym dla niewidomych uczestników kursów 

językowych) sposobem adaptacji zdjęć i rysunków przedstawiających różnego rodzaju scenki są 

„dźwiękowe pocztówki”. Składają się one z kilku lub kilkunastu nakładających się na siebie 

efektów dźwiękowych. Można w ten sposób bardzo sugestywnie „pokazać” duże miasto z ruchem 

ulicznym, wieś z odgłosami zwierząt domowych, ogród zoologiczny, las, plac zabaw, różne środki 
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transportu podróżowania oraz wiele innych dźwiękowych ilustracji z życia codziennego. Adaptacje 

takie wymagają sporo wysiłku i przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu inżynierii dźwięku. 

Jednak przy odrobinie wysiłku mogą je przygotowywać nawet osoby nie będące ekspertami 

w posługiwaniu się komputerem i programami do łączenia efektów dźwiękowych. Wiele z nich 

można za darmo ściągnąć z różnych stron internetowych. Przygotowanie dźwiękowych ilustracji 

będzie łatwiejsze, jeśli wcześniej rozpiszemy całą ilustrację na poszczególne elementy, potrzebne 

efekty i przygotujemy dokładny scenariusz. Nagrodą za włożony wysiłek będzie ogromna radość 

uczestników kursu językowego, a być może również uwaga, którą nagrodzony został niegdyś autor 

tej części podręcznika: „Ach, proszę pana, pan nawet nie wie jak to przemawia do naszej 

wyobraźni!” 
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Rozdział XIX 

Wykorzystanie różnych pomocy dydaktycznych  

w nauczaniu osób niewidomych języka angielskiego 

 

Warto przyjrzeć się, w jaki sposób na lekcjach języka angielskiego wykorzystać można 

opisane wyżej, a mało przecież znane pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych. Nie 

będziemy rozdzielać pomocy i ich zastosowań szczególnie przydatnych w nauczaniu młodszych czy 

dorosłych uczestników kursu językowego. Zapewne wszyscy się zgodzą, że brajlowskie krzyżówki, 

czy rozsypanki wyrazowe nie narażą na szwank godności dorosłych kursantów, a wręcz przeciwnie 

- mogą stanowić sympatyczny, dobrze przyjęty przerywnik w lekcji wypełnionej „poważnymi 

zadaniami”. Mogą się też przyczynić do wypełnienia niespodziewanych luk w wiedzy osoby 

niewidomej, tak jak miało to miejsce w przypadku młodej kobiety od lat rozwiązującej krzyżówki 

z pomocą osób widzących. Dla niej zaskoczeniem okazało się to, że „jedna litera może występować 

w krzyżówce w dwóch różnych wyrazach”.  

Przedstawiony w sekcjach 16.1 - 16.2.4 przegląd pomocy dydaktycznych dostępnych dla osób 

niewidomych skonfrontujemy teraz z wybranymi technikami opisanymi przez H. Komorowską 

(2002) i wykorzystywanymi do osiągnięcia różnych celów dydaktycznych. Choć może być to 

zaskakujące, większość z nich można dostosować do potrzeb i możliwości osób całkowicie 

niewidomych (oczywiście przy zastosowaniu odpowiednio dobranych pomocy). 

 

19.1 Nauczanie pisowni 

Wbrew pozorom techniki stosowane w nauczaniu pisowni (odwzorowywanie, podpisywanie 

i dyktanda), a także gry i zabawy służące utrwaleniu pisowni mają zastosowanie nie tylko 

w nauczaniu dzieci niewidomych. Wszystkie osoby niewidome są w znacznie gorszej sytuacji niż 

osoby widzące, które co chwilę, spoglądając przypadkowo na plakaty, ogłoszenia, reklamy etc. mają 

możliwość przypominania sobie poprawnej pisowni.  
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Jednakże wszystkie gry proponowane w książce H. Komorowskiej można dostosować do 

pracy z niewidomymi uczniami. Z innych, wypróbowanych z uczniami niewidomymi chciałbym 

polecić „Word puzzle”: 

Potrzebne materiały:  

1. Dotykowy diagram o dowolnej liczbie kratek np. 6x8 z wpisanymi w kratki pojedynczymi 

literami 

2. Zestaw samoprzylepnych naklejek z literami alfabetu i nadrukiem brajlowskim 

3. Kartka z kilkoma rzędami wypukłych linii zrobionych np. za pomocą maszyny brajlowskiej 

(ciągi litery c) 

 

Zabawa polega na wybieraniu kolejnych liter w diagramie, po którym uczeń „porusza się 

zgodnie z instrukcjami i wykleja na kartce wzdłuż wypukłej linii kolejne wyłowione z diagramu 

litery aż do zapisania całego poszukiwanego wyrazu. Odpowiada w ten sposób na początkowe 

pytanie, np. Jakie to zwierzę?” albo „Jakie to miasto?” etc. 

 

Diagram „Word puzzle” 

Diagram można wydrukować na drukarce brajlowskiej lub na papierze pęczniejącym. Można 

też wykorzystać do tego celu zwykłą maszynę brajlowską. Seria brajlowskich liter „c” lub 

myślników utworzy linię poziomą. Pionową natomiast – litera „l” lub znak kursywy (patrz tabela 

z alfabetem brajlowskim)  

 

19.2 Nauczanie słownictwa 

Spośród sposobów prezentacji słownictwa proponowanych przez H. Komorowską najmniej 

przydatny jest z pewnością ilustracja za pomocą gestu i mimiki, choć z pewnością osoby niewidome 

są w stanie rozpoznać różnice w brzmieniu głosu wypowiedzianego przez osoby uśmiechnięte 

i zasmucone. Gest, wykonany przez nauczyciela czy niewidomego ucznia (sterowanego przez 

nauczyciela) może pomóc w zrozumieniu znaczenia szeregu wyrazów – stać, siadać, podskakiwać 

etc. Może jednak mieć nieprzewidziane konsekwencje, uwidocznione we wspomnianej wcześniej 

wypowiedzi dorosłej osoby niewidomej, która przez całe życie była przekonana, że podczas lotu 

samoloty machają skrzydłami. Mogło to być związane właśnie z wcześniejszą ilustracją znaczenia 

słowa „latać” dokonaną za pomocą gestu. 
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Konkretne przedmioty – drobne artykuły gospodarstwa domowego, owoce, warzywa, artykuły 

spożywcze i różne przedmioty codziennego użytku to wspaniałe, działające na wyobraźnię i przede 

wszystkim - w pełni zrozumiałe dla niewidomego ucznia „integracyjne” pomoce dydaktyczne‟. 

Nauczanie słownictwa i języka potocznego połączone z możliwością wzięcia do ręki i oglądania 

dobrze znanych przedmiotów takich jak łyżka, widelec, kubek czy talerzyk to nie tylko sposób 

skuteczny, ale dający zarówno niewidomym, jak i widzącym dzieciom ogromną przyjemność. 

Zabawa w sklep, w którym można kupić prawdziwe jabłka, ziemniaki, marchew, banana lub 

pomarańczę sprawi uczniom więcej radości i zostanie lepiej zapamiętana, niż dialog wyuczony na 

pamięć jedynie w oparciu o nagranie dostępne na kasecie. Kilka monet angielskich podnosi jeszcze 

atrakcyjność lekcji. Przygotowanie prostego posiłku, nakrywanie do stołu a także sprzątanie po 

zabawie może, nawet na lekcji języka obcego przerodzić się we wspaniałą zabawę i przygodę 

językową, stanowiąc równocześnie ważny element w zdobywaniu samodzielności przez dzieci 

niepełnosprawne. Wszystkie te zajęcia znane są wychowawcom w przedszkolach i nauczycielom 

wczesnoszkolnym. Nadal niedoceniane są jednak przez nauczycieli języków obcych. 

Kontakt z prawdziwym przedmiotem jest z pewnością najlepszym sposobem zilustrowania 

znaczenia nowych wyrazów. Warunki w klasie są wprawdzie w dużej mierze ograniczone w tym 

względzie, ale z pewnością wysiłek związany z przyniesieniem do klasy zabawkowego zestawu 

naczyń kuchennych czy kompletu ubrań dla lalek, zostanie nagrodzony szybkim zapamiętaniem 

nowego słownictwa.  

Modele przedmiotów, zwierząt i budynków, to w przypadku uczniów niewidomych 

nieunikniona ostateczność. Plastikowy króliczek w niczym nie przypomina miękkiego i ciepłego 

w dotyku ruchliwego zwierzątka. Podobnie pozbawione zapachu sztuczne kwiaty, jabłka lub inne 

owoce nie skojarzą się dziecku niewidomemu od razu z przedmiotami, które tylko udają. Możliwie 

wierne modele egzotycznych zwierząt czy budowli, z pewnością przybliżą w jakimś stopniu 

wyobrażenie o ich kształcie, zwłaszcza jeśli przedstawione zostaną w kontekście innych, znanych 

dziecku przedmiotów (modeli), pozwalających na porównanie ich wielkości. Należy jednak 

pamiętać, że prawdziwy słoń, wielbłąd czy nawet krowa zawsze pozostaną dla niewidomego 

dziecka wielką niewiadomą będącą poza zasięgiem eksploracji niezbędnej do zapoznania się 

z kształtem całego zwierzęcia. Warto jednak poświęcić sporo uwagi umiejętności rozpoznawania 

przez uczniów miniatur przedstawiających ludzi, zwierzęta, budynki, pojazdy etc. Układane 

w różne konfiguracje doskonale zastępują one fotografie i rysunki, z których korzystają uczniowie 

widzący.  

Pozostałe sposoby wprowadzania słownictwa – synonim, antonim, objaśnienia, definicja 

i wreszcie polski odpowiednik (gdy nie ma innego wyjścia) są całkowicie dostępne dla osób 

niewidomych. 

Spośród stosowanych technik wspomagających utrwalanie słownictwa (i równocześnie pisowni) 

warto zastosować ćwiczenia tematyczne oraz ćwiczenia polegające na wykluczeniu z danego zbioru 
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wyrazu, który nie pasuje do reszty. Do przygotowania takich ćwiczeń potrzebne będą: 

1. maszyna brajlowska 

2. kartoniki na których powinny zmieścić się pojedyncze wyrazy pisane w brajlu 

3. Knotyczki (Wikki Stix) 

Rozsypane karteczki uczniowie układają w komplety wyrazów pasujących do siebie 

tematycznie, lub odrzucają z „kompletów” wyraz nie związany z resztą pod względem tematu. 

W innej wersji ćwiczenia tematycznego można ułożyć wyrazy związane tematycznie w dwóch 

kolumnach i polecić uczniom, aby połączyli linią pary wyrazów takie jak na przykład jabłko – 

owoc, kura – ptak domowy, papuga – ptak egzotyczny etc. Do łączenia wyrazów w pary uczniowie 

niewidomi wykorzystują opisane wcześniej knotyczki, tak jak to zilustrowano poniżej: 
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Bingo 

Bingo to znana i lubiana zabawa pozwalająca na utrwalanie słownictwa i pisowni. Do 

zastosowania jej na lekcji potrzebne będą: 

1. wypukłe diagramy do Binga (tabelka złożona z 9 kwadratów po trzy w każdym rzędzie) – na 

tyle dużych, aby zmieścił się w każdym z nich wyraz napisany w brajlu lub 

w powiększonym druku. Wszyscy uczniowie mają w kwadratach te same wyrazy, ale 

wpisane w innym układzie. Inaczej wszyscy uczestnicy zabawy wygrają albo „przegrają” 

konkurs. 

2. kwadratowe kartoniki lub płaskie kwadratowe klocki do zasłaniania pól diagramu. 

3. samoprzylepne miękkie magnesy – do podklejania kartoników (klocków) 

4. metalowa tablica („magnetyczna”) 

Zastosowanie magnesów jest ważne, gdyż zapobiega przypadkowemu przesunięciu kartoników 

lub klocków już zasłaniających pola diagramu.  

 

Przeprowadzenie gry w Bingo 

Nauczyciel odczytuje wyrazy, które uczniowie po odszukaniu w diagramie zasłaniają 

kartonikiem. Uczeń, który jako pierwszy zasłoni cały rządek trzech wyrazów w dowolnym 

kierunku, woła „BINGO!”, sygnalizując tym samym, że wygrał tę serię zabawy. Nauczyciel 

powinien dopilnować, aby każdy z uczniów przynajmniej raz został zwycięzcą.  

 

Grafika dotykowa w nauczaniu języka obcego 

Do wprowadzania i utrwalania słownictwa, a także pisowni można też wykorzystać wypukłe 

rysunki. Rozpoznanie ich i połączenie z brajlowską naklejką z nazwą rysunku oglądanego 

przedmiotu przyczyni się do rozwijania nie tylko sprawności językowej, ale i do ćwiczenia trudnej 

sztuki czytania grafiki dotykowej. 

Proste dotykowe obrazki mogą też wesprzeć słuchanie. Uczniowie układają rysunki 

przedmiotów, owoców lub zwierząt w kolejności, w jakiej pojawiają się one w nagraniu. Rysunki 

muszą być dobrze znane uczniom i nie powinny stanowić dodatkowego utrudnienia. Zamiast 

rysunków można oczywiście posłużyć się modelami, zabawkami i innymi przedmiotami. 

Niewidomi i słabowidzący uczniowie chętnie korzystają też z ramki do testów wyboru 
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(Multiple choice box) – z użyciem której również można przygotować ćwiczenia zawierające 

grafikę dotykową połączoną z pytaniami w powiększonym druku i w brajlu.  

 

Plany i mapy na lekcji języka angielskiego 

Dla uczniów na bardziej zaawansowanym poziomie doskonałym ćwiczeniem językowym 

będzie grafika dotykowa wykorzystywana w orientacji przestrzennej. Ćwiczenia z serwetką 

śniadaniową i nakrywaniem do stołu według narysowanego wcześniej dotykowego planu stwarzają 

mnóstwo okazji do wprowadzania i utrwalania słownictwa i ćwiczenia wszystkich sprawności 

językowych, a przy okazji rozwijania rozumienia relacji przestrzennych przedstawionych graficznie. 

Wspomniane wcześniej prace A. Talkuder i s. E. Więckowskiej zawierają gotowe scenariusze 

lekcji i wymagają jedynie niewielkiej adaptacji, aby stały się planami lekcji języka, na których 

niewidomy uczeń będzie mógł przećwiczyć rozpoznawanie położenia sztućców i naczyń na 

załączonych do książek wypukłych rysunkach. Będzie mógł także samodzielnie rysować plany 

różnej liczby nakryć – doskonaląc przy tym umiejętności językowe potrzebne do rozmawiania 

o posiłkach, sposobach serwowania różnych dań i rozmieszczaniu gości przy stole.  

Tak przygotowany uczeń z pewnością poradzi sobie z czytaniem dotykowych planów 

budynków i miast, a także map, które również stanowią świetny materiał do ćwiczeń językowych. 

Zapoznanie się z planem pokoju lub budynku oraz jego otoczenia znacznie ożywi lekcję, jeśli 

zakończy się ona wyprawą, na której uczniowie będą mogli sprawdzić umiejętność samodzielnego 

odnajdywania przećwiczonych wcześniej na planach tras. Z pewnością nie tylko uczniom 

niewidomym spodoba się poszukiwanie skarbu z pomocą instrukcji, jaka towarzyszyć może 

„tajemniczej mapie”. 

 

Krzyżówki 

Krzyżówki zawsze były atrakcyjnym uzupełnieniem ćwiczeń językowych dla uczniów 

widzących. Powiększone diagramy zbudowane z pogrubionych linii mogą być łatwo przygotowane 

dla uczniów słabowidzących. Niewidomi uczestnicy kursów językowych byli na ogół pozbawieni 

takich atrakcji. Znany w szkołach specjalnych sposób wykorzystania tak zwanych kubarytmów 

wymaga żmudnej pracy związanej z układaniem diagramów z maleńkich kostek i pozostawienia luk 

na wyrazy tworzonych z takich samych kostek z alfabetem brajla. Znacznie prościej i szybciej 

można przygotować krzyżówki drukując je na drukarce brajlowskiej mającej funkcje graficzne 

i zastąpienie kubarytmów naklejkami – literami alfabetu z nadrukiem brajlowskim. 
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TTT – udźwiękowiona grafika dotykowa 

Trudno przecenić możliwości jakie daje wykorzystanie TTT – przystawki do komputera, 

dzięki której rysunki, plany budynków i miast oraz mapy mogą ożyć poprzez dołączenie do nich 

plików dźwiękowych. Istotną zaletą TTT jest to, że oprócz mowy syntezowanej (uzyskiwanej 

poprzez wpisywanie tekstu odtwarzanego później przy pomocy syntezatora mowy), można opisać 

rysunki i mapy naturalnym głosem lektora przygotowującego taką dotykowo-dźwiękową adaptację. 

Inną zaletą TTT jest możliwość nagrania kilku „warstw” informacji odtwarzanych poprzez 

kilkakrotne naciskanie wybranego punktu. Naciskając interesujący w danym momencie punkt na 

mapie Wielkiej Brytanii, uczeń może usłyszeć na przykład, że jest to Londyn. Kolejne naciśnięcia 

uruchomią dodatkowe warstwy nagrania – objaśnienia dotyczące wartych odwiedzenia zabytków, 

fakty historyczne lub inne informacje o wybranym mieście. TTT może oczywiście być również 

wykorzystane do typowych ćwiczeń językowych – udźwiękowionych testów wyboru, dźwiękowych 

krzyżówek i wielu innych zadań. 

 

Sprawdziany i testy 

Różnego rodzaju sprawdziany to nieodłączny element kursów języka obcego. Uczniowie 

i studenci niewidomi również nie mogą ich uniknąć. Przydzielane im zadania powinny być takie 

same jak te, przeznaczone dla uczniów widzących. Pamiętać jednak należy, że na wykonanie 

ćwiczeń pisemnych uczniowie ci potrzebują znacznie więcej czasu. Zasadą przyjętą w wielu krajach 

jest przyznawanie osobom niewidomym i słabowidzącym dodatkowo 50% czasu przeznaczonego 

na test.  

Równie ważny jest format testu. Jego adaptacja zależy między innymi od narzędzi jakimi 

posługiwać się będzie niewidomy lub słabowidzący uczeń. Test przygotowany w wersji 

brajlowskiej, pisany na maszynie brajlowskiej, rozwiązuje się zwykle na osobnych kartkach. Każde 

zadanie powinno być wyraźnie oznaczone tak, aby uczeń nie musiał przepisywać całego ćwiczenia. 

Można to osiągnąć numerując poszczególne zadania. Tak samo przygotowujemy ćwiczenia 

polegające na wypełnianiu luk. Numerując każdą z nich, dajemy uczniowi możliwość zapisania 

samych tylko odpowiedzi, co znacznie skróci czas potrzebny na wykonanie całego zadania. 

Przygotowanie sprawdzianu w wersji elektronicznej, przeznaczonej do odczytania za pomocą 

notatnika elektronicznego lub komputera pozwala uczniowi niewidomemu wypełniać luki 

bezpośrednio w tekście. Całość sprawdzianu można potem zapisać na nośniku (płycie CD lub 

pamięci USB) lub wydrukować dla nauczyciela. 

Zamiana pisemnych testów na ustne sprawdziany nie jest zalecana, zwłaszcza w przypadku 
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języków obcych, w nauce których pisownia i umiejętność pisania są tak samo ważne, jak rozwijanie 

pozostałych sprawności językowych. W uzasadnionych przypadkach można natomiast skrócić 

rozbudowane zadania pisemne, pamiętając zawsze o tym, że testy i egzaminy mają pomóc w ocenie 

wiedzy uczniów. 

Opisane wyżej sposoby wykorzystania na lekcji języka angielskiego mniej lub bardziej 

specjalistycznych pomocy to tylko część możliwości otwierających się przed nauczycielem. 

Wyposażony w tę wiedzę, z pewnością potrafi on sam dobrać dostępne materiały w odniesieniu do 

celu i charakteru lekcji. Przy braku niektórych narzędzi przedstawionych w poradniku, być może 

niektórzy nauczyciele i ich widzący uczniowie będą chcieli wykonać je samodzielnie. 

Przygotowanie wypukłej makiety z planem klasy lub szkoły to z pewnością czasochłonne zajęcie 

wymagające koordynacji wysiłku i talentu. Może jednak być też osobnym, ciekawym tematem 

i materiałem na lekcję lub serię lekcji zaplanowanych jako „project work”. Niewątpliwą dodatkową 

korzyścią takiego rozwiązania będzie zacieśnienie więzi pomiędzy uczniami i radość ze wspólnie 

wykonanego – ważnego i pożytecznego zadania.  

Autorzy poradnika wyrażają nadzieję, że zawarte w nim informacje i sugestie pomogą 

nauczycielom już pracującym z niewidomymi uczniami stawić czoła codziennym wyzwaniom. 

Mają oni również nadzieję, że zachęci on innych nauczycieli języków obcych do podjęcia takich 

wyzwań. Wszystkim nauczycielom i uczniom z dysfunkcją wzroku życzymy wytrwałości i radości 

z osiąganych sukcesów. 

 

Podsumowanie. Zasady pracy z uczniem niewidomym 

i słabowidzącym. 

1. Uczeń słabowidzący może nie być w stanie czytać tekstów i podręczników z jakich 

korzystają uczniowie widzący. W takich przypadkach uczeń powinien otrzymać 

adaptacje w powiększonym druku. W niektórych wypadkach uczniowi wystarczy 

pomoc w postaci odpowiednio dobranej lupy z podświetlaczem. 

2. Adaptacje przygotowywane przez nauczyciela powinny być pisane prostą czcionką, na 

przykład Verdana lub Arial o odpowiedniej dla ucznia wielkości. Dobry kontrast 

i zwiększone odległości między linijkami będą dodatkowym ułatwieniem.  

3. W czytaniu z tablicy pomocna jest lunetka. Tekst na tablicy powinien być wyraźny, 

a sama tablica powinna zapewniać dobry kontrast. Najlepiej sprawdzają się białe 

tablice i ścieralne mazaki.  

4. Dodatkowe urządzenia z jakich może korzystać uczeń z dysfunkcja wzroku (laptop, 

notatnik elektroniczny, przenośny powiększalnik tekstu), folia do rysunków 
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wypukłych, a także większy rozmiar i objętość podręczników i innych materiałów 

pisanych powiększonym drukiem lub w brajlu mogą wymagać szczególnej staranności 

w doborze miejsca w klasie lub pracowni – na przykład zapewnienie osobnego stolika 

w pobliżu źródła zasilania.  

5. Odbitki kserograficzne powinny być możliwie najlepszej jakości. Stała konserwacja 

kserokopiarki i uzupełnianie zapasu tonera umożliwi przygotowanie czytelnych kopii 

i powiększeń bez smug i słabowidocznego druku, co często ma miejsce jeśli do 

wykonania tego typu adaptacji wykorzystuje się zaniedbane kserokopiarki.  

6. Kontrast w mało wyraźnych tekstach można poprawić umieszczając na tekście arkusz 

przezroczystej folii w żółtym, cytrynowym lub jasnozielonym kolorze. . 

7.  Notatki robione odręcznie (przez ucznia lub nauczyciela) będą łatwiejsze do 

odczytania, jeśli pisane będą czarnym pisakiem a nie zwykłym długopisem. 

8. Zeszyty ucznia słabowidzącego powinny mieć pogrubione linie lub kratki. 

W przypadku braku takich zeszytów, można zastąpić je przygotowanymi za pomocą 

komputera wydrukami poliniowanych gruba linią arkuszy A4. 

9. Uczeń słabowidzący może być w stanie wykonać pewne czynności tylko wtedy gdy 

maksymalnie zbliży oglądany obiekt do oka. Czasami towarzyszy temu przechylenie 

głowy pozwalające na zmianę kąta obserwacji. Należy na to pozwolić, gdyż są to 

próby znalezienia optymalnych warunków widzenia.  

10. Zadania związane z pisaniem, czytaniem odnajdywaniem wybranych fragmentów 

tekstu sa trudniejsze do wykonania dla uczniów posługujących się brajlem lub 

powiększonym drukiem i wymagają dodatkowego czasu. Oceniając pracę ucznia 

należy mieć pewność, że oceniamy jego wiedzę, a nie to, na co pozwala mu 

dysfunkcja wzroku. Jeśli przyznanie dodatkowego czasu jest niemożliwe, należy 

skrócić zadanie wymagające czytania i pisania. 

11. Przygotowanie adaptacji brajlowskiej lub w powiększonym druku to proces 

długotrwały. Jeśli nauczyciel może skorzystać z takiej pomocy, jednostka 

przygotowująca adaptację powinna otrzymać zamówienie kilka tygodni przed 

wprowadzeniem potrzebnego podręcznika. Wciąż zdarza się, że adaptację 

przygotowują rodzice ucznia – powinni mieć możliwość otrzymania listy potrzebnych 

materiałów przed rozpoczęciem roku szkolnego (na przykład przed wakacjami) tak, 

aby mieli czas na znalezienie pomocy lub przepisanie/powiększenie podręcznika.  

12. Materiały przekazywane przez nauczyciela uczniom widzącym powinny być 

przygotowywane na komputerze tak, aby ich cyfrową wersję można było przekazać 

uczniowi słabowidzącemu lub niewidomemu. Uczeń będzie mógł odczytać taką 
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wersję za pomocą posiadanych urządzeń elektronicznych.  

13.   Nie wszyscy słabowidzący uczniowie wymagają powiększonego druku. Często 

wystarczy dobry kontrast pomiędzy literami i tłem. 

 

14. Nie wszyscy słabowidzący uczniowie powinni mieć miejsce przy oknie. Dla 

niektórych zbyt silne oświetlenie jest utrudnieniem.  

15. Jeśli niewidomy uczeń używa na lekcji maszyny brajlowskiej, jej hałas można 

zmniejszyć podkładając pod nią kawałek filcu. 

16. Zapewnienie bezpieczeństwa to również ważny element pracy z niewidomym lub 

słabowidzącym uczniem. Uczeń powinien być zapoznany z układem korytarzy i sal, 

w których odbywają się zajęcia. Zmiana sal może być szczególnym utrudnieniem dla 

ucznia z dysfunkcja wzroku, który oprócz podręczników obciążony jest dodatkowym 

sprzętem - maszyną brajlowską, laptopem itp. W takich wypadkach należy koniecznie 

zapewnić uczniowi pomoc.  
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