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Wprowadzenie do rekomendacji 

Edukacja musi być uznawana za prawo podstawowe, a to oznacza, że osoby 

z niepełnosprawnościami mają prawo do kształcenia takiej jakości, jak wszyscy inni 

obywatele, przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. W celu realizacji tego prawa 

instytucje edukacyjne muszą poprzez swoją politykę zajmować się kwestią powszechnej 

dostępności nauki z perspektywy kształcenia ustawicznego. Konwencja ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych wymaga, by osoby niepełnosprawne miały dostęp do ogólnych 

programów kształcenia zawodowego i technicznego, staży, a także kształcenia 

ustawicznego i szkoleń zawodowych. Edukacja, szkolenia i kształcenie ustawiczne są 

kluczowymi filarami prawa do pracy. Często osoby z niepełnosprawnościami już na etapie 

kształcenia mają gorszą pozycję wyjściową, utrudniającą potem dostęp do zatrudnienia 

i rozwoju kariery. 

Jedną z ważnych przeszkód jest także brak dostępu do szkoleń i edukacji odpowiadającej na 

potrzeby rynku pracy. W wielu krajach stworzono programy szkoleń technicznych 

i zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami. Często jednak programy takie są 

realizowane w specjalnych ośrodkach i obejmują umiejętności i czynności, na które nie ma 

zapotrzebowania na rynku pracy – wynika to z niskich oczekiwań względem potencjału osób 

niepełnosprawnych. W rezultacie osoby takie są nierzadko szkolone przez wiele lat i nie 

oczekuje się wcale, że dojdzie do ich włączenia społecznego oraz aktywności na otwartym 

rynku pracy. 

Głównym celem zapewniania szkoleń zawodowych i technicznych takim osobom jest 

zwiększenie ich zdolności zatrudnienia oraz zapewnienie, by mogły konkurować na równi 

z innymi na otwartym rynku pracy. Z tego wynika więc, że wszystkie kraje powinny zapewnić 

osobom z niepełnosprawnościami szkolenie zawodowe w otoczeniu zapewniającym 

włączenie społeczne, przy czym włączenie to obejmować powinno również grupy najbardziej 

zmarginalizowane, na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

psychicznymi. Środowisko, sposób nauczania oraz organizacja instytucji edukacyjnych 

powinny się zmienić w celu usunięcia barier dla studentów i uczniów niepełnosprawnych 

i umożliwienia im maksymalizacji osiągnięć naukowych i społecznych. Podejście oparte na 

włączeniu jest korzystne dla wszystkich uczniów i studentów – bez względu na to, czy są 

niepełnosprawni, czy nie lub czy mają trudności w uczeniu się, czy nie. Brak postępów 

w osiąganiu takiego włączenia wynika często z tego, że w głównym nurcie kształcenia 

brakuje zasobów technicznych i ludzkich. Przykładowo, sytuacja w tym obszarze na Litwie 

wygląda następująco: 2011-2012 – 994 uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

zawodowych (przy łącznej liczbie uczniów 20134), 819 w szkołach wyższych (łącznie: 

38825), (w latach 2010-2011: 1116 uczniów w szkołach zawodowych, łączna liczba uczniów 

22193, 891 uczniów w szkolnictwie wyższym przy całkowitej liczbie uczniów 38304), źródło: 

db1.stat.gov.lt/M3110111. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 10% 

społeczeństwa to osoby niepełnosprawne. Dane pokazują więc, że jedynie niewielka część 

młodzieży niepełnosprawnej korzysta z kształcenia zawodowego i wyższego. 

Według litewskiego badania „Niepełnosprawni na rynku pracy”, 60% dorosłych osób 

z niepełnosprawnościami chce pracować, ale jedynie 20% ma aktualnie pracę. Połowa 

niepełnosprawnych dorosłych żyjących w gospodarstwach domowych dotkniętych 

bezrobociem cierpi również z powodu ubóstwa. Liczba ta wynosi ok. 80 tysięcy 
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obywateli. Odsetek osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym żyjących w ubóstwie jest 

dwukrotnie wyższy, niż wśród pełnosprawnych. Dlaczego zatem tak wielu 

niepełnosprawnych nie ma pracy mimo chęci podjęcia zatrudnienia? Jednym powodem 

może być niepełnosprawność, ale istotne są także niższe kwalifikacje osób 

niepełnosprawnych. Z pewnością im niższe kwalifikacje, tym wyższe ryzyko braku pracy 

mimo chęci zatrudnienia 

(http://www.suaugusiujusvietimas.lt/modules/document_publisher/documents/3/Taikomasis%

20suaugusiuju%20svietimo%20tyrimas.pdf). Wiosną 2010 r. Litewskie Forum Osób 

Niepełnosprawnych (Asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas" – LNF) zorganizowało 50 debat 

przy „okrągłym stole” w 50 litewskich gminach. Jedną z omawianych kwestii było kształcenie 

zawodowe i wyższe osób z niepełnosprawnościami. W dyskusji poszukiwano odpowiedzi na 

dwa główne pytania: 

1. Dlaczego odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z programów rehabilitacji 

zawodowej jest mniejszy, niż odsetek osób niepełnosprawnych w całej populacji? 

2. Co powoduje ograniczone uczestnictwo takich osób w programach kształcenia 

zawodowego i wyższego w głównym nurcie edukacji? 

Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie nr 1: 

- Ośrodki rehabilitacji zawodowej często kształcą do zawodów, które nie odzwierciedlają 

potrzeb rynku pracy; 

- Ośrodki rehabilitacji zawodowej często oferują kształcenie w zawodach nieodpowiednich 

dla danej osoby niepełnosprawnej, jej potencjału i aspiracji (np. kształcenie do zawodu 

jubilera dla osoby z porażeniem mózgowym); 

- Oferowane programy kształcenia nie są interesujące. 

Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie nr 2: 

- Niedostępne otoczenie i infrastruktura; 

- Brak pieniędzy na studia; 

- Aby studiować, potrzebuję specjalnego wsparcia i dostosowanego programu studiów; 

- Nie mam możliwości dotarcia na uczelnię transportem publicznym; 

- Obawiam się negatywnego podejścia rówieśników i wykładowców bo nie jestem 

pewny/pewna, czy uda mi się z nimi porozumieć; 

- Nie wiem, czy dana instytucja edukacyjna jest dla mnie dostępna. 

Wymienione problemy sprawiły, że powstało partnerstwo łączące organizacje z różnymi 

specjalizacjami: organizacje osób niepełnosprawnych, organizacje działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia pracodawców oraz organizatorów 

kształcenia zawodowego. Ta różnorodność pozwoliła na podzielenie się zróżnicowanym 

doświadczeniem w zakresie kształcenia zawodowego i wyższego dla osób 

z niepełnosprawnościami. Partnerzy projektu poznali również różne podejścia do kształcenia 

osób niepełnosprawnych oraz najlepsze praktyki z poziomu lokalnego, regionalnego oraz 

krajowego. 

Głównym celem opracowania niniejszych rekomendacji było zachęcenie instytucji 

kształcenia zawodowego i wyższego do stania się organizacjami „przyjaznymi dla osób 

z niepełnosprawnościami”, promującymi aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych 

w kształceniu i procesach edukacyjnych, co pozwoli na stymulację ich rozwoju zawodowego, 

http://www.suaugusiujusvietimas.lt/modules/document_publisher/documents/3/Taikomasis%20suaugusiuju%20svietimo%20tyrimas.pdf
http://www.suaugusiujusvietimas.lt/modules/document_publisher/documents/3/Taikomasis%20suaugusiuju%20svietimo%20tyrimas.pdf
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społecznego oraz osobistego. Efektem pracy są niniejsze rekomendacje dotyczące 

włączenia osób niepełnosprawnych do szkolnictwa zawodowego i wyższego. Mogą one 

stanowić narzędzie pozwalające instytucjom edukacyjnym na osiągnięcie wyższego poziomu 

włączenia, a organizacjom osób niepełnosprawnych i samym osobom – na skuteczne 

prowadzenie programów na rzecz edukacji opartej na włączeniu społecznym. 

Grupą docelową projektu były nie tylko młode osoby z niepełnosprawnościami (w wieku 18-

30 lat), ale także osoby starsze, które nabyły niepełnosprawność i potrzebowały nowych 

umiejętności oraz kształcenia wyższego bądź zawodowego. 

Projekt był istotny nie tylko dla jego pomysłodawców i uczestników, ale także dla 

społeczeństwa, społeczności lokalnych, gmin oraz – w większej skali – dla całego kraju 

i Europy. Działania projektowe miały na celu zachęcanie do postaw obywatelskich 

i aktywnego włączenia społecznego, a także budowanie tolerancji i lepszego zrozumienia 

w społecznościach lokalnych, co z kolei przekładać się ma na realizację zrównoważonego 

rozwoju. 

 

1. Czym jest niepełnosprawność? 

“(…) uznając, że niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i że niepełnosprawność 

wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw 

ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu 

społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami (...)“ 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Preambuła (e) 

Z prawnego punktu widzenia osoba z niepełnosprawnością jest więc taką osobą, której trwała lub 

tymczasowa niepełnosprawność trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 

pełnienie przez tę osobę ról społecznych. 

Niepełnosprawność można podzielić na następujące grupy: 

(a)  Niepełnosprawność fizyczna 

- niepełnosprawność ruchowa (lokomotoryczna), 

- choroby przewlekłe, 

(b)  Niepełnosprawność sensoryczna 

- ślepota i upośledzenie wzroku, 

- głuchota i upośledzenie słuchu, 

(c)  Niepełnosprawność psychiczna 

- zaburzenia psychiczne, 

- niepełnosprawność intelektualna i trudności w uczeniu się.  

 

W wielu krajach konieczne jest uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej (orzeczenia) 

w wyniku procesu oceny. Przykładowo, w zależności od opinii instytucji orzekającej, osoba 

może uzyskać status 

• lekko niepełnosprawnej, 
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• niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, 

• niepełnosprawnej w stopniu znacznym LUB 

• częściowo zdolnej do pracy, 

• całkowicie niezdolnej do pracy, 

• całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji. 

W zależności od momentu wystąpienia oraz rodzaju niepełnosprawności kwalifikacja prawna 

niepełnosprawności może mieć charakter stały lub może być przyznana tymczasowo. 

W kontekście kształcenia i edukacji korzystniejsza mogłaby się okazać mniej „prawnicza” 

definicja niepełnosprawności. Nie każda orzeczona niepełnosprawność wpływa na zdolność 

do podjęcia i kontynuowania nauki przez osoby niepełnosprawne. Z drugiej strony także 

niektórzy studenci i uczniowie bez orzeczeń doświadczają podczas nauki różnych trudności 

związanych z ich problemami zdrowotnymi. Ze względu na to instytucje kształcenia wyższego 

i zawodowego powinny kierować wsparcie do następujących grup studentów/uczniów: 

(a) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (zgodnie z przepisami w danym kraju),  

(b) osoby przewlekle chore oraz niezdolne do pełnego uczestnictwa w standardowych  

programach nauki ze względu na problemy zdrowotne, nie posiadające jednak orzeczenia 

o niepełnosprawności, 

(c) osoby niezdolne do pełnego uczestnictwa w programach nauki ze względu na nagłą 

chorobę lub tymczasową niepełnosprawność spowodowaną wypadkiem. 

Takie rozszerzenie definicji niepełnosprawności powinno zapewnić właściwe wsparcie 

uczniów i studentów niepełnosprawnych, którzy doświadczają trudności w nauce 

ze względu na stan zdrowia – bez względu na rodzaj ich niepełnosprawności. 

 

2. Rozumienie niepełnosprawności: dwa konkurujące modele 

Nawet obecnie, przy publicznie deklarowanej otwartości wobec osób 

z niepełnosprawnościami, powszechne rozumienie terminu „niepełnosprawność” jest często 

zawężone i uproszczone. Z tego powodu dla wielu ludzi osoba niepełnosprawna, to np. ktoś 

poruszający się na wózku inwalidzkim, utrzymujący się z niskiej renty, cierpiący niedostatek 

materialny i wymagający stałej opieki medycznej i rehabilitacji – czyli ktoś niezdolny do 

samodzielnego życia i niezależnego decydowania o nim. Uznaje się, że największym 

problemem osób niepełnosprawnych są niedostępne schody, łazienki czy toalety, podczas gdy 

ich kontakty społeczne są prawdopodobnie ograniczone do kontaktów z innymi osobami 

niepełnosprawnymi podczas specjalnych wydarzeń oraz zatrudnienia w zakładach pracy dla 

osób niepełnosprawnych. 

Taka dość powszechna percepcja niepełnosprawności ulega wzmocnieniu poprzez 

przekaz medialny (który pokazuje osoby niepełnosprawne i ich problemy przez pryzmat 

uprzedzeń i uproszczeń), instytucje publiczne (najbardziej podkreślające wagę zapewnienia 

opieki społecznej dla takich osób), rząd (którego polityka polega przede wszystkim na 

zapewnieniu rehabilitacji i zatrudnienia chronionego). W końcu także, co równie istotne, 
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same osoby niepełnosprawne wzmacniają taką percepcję poprzez żądanie nadmiernych 

przywilejów lub poprzez akceptację swego niższego statusu społecznego. 

Takie podejście stanowi odzwierciedlenie medycznego modelu niepełnosprawności 

z powyższej tabeli, podchodzącego do niepełnosprawności jako do zjawiska negatywnego. 

Niestety model medyczny jest wciąż głęboko zakorzeniony i przez to prowadzi do powstania 

mechanizmów wykluczenia osób niepełnosprawnych z życia społecznego bądź do 

nadmiernego podkreślania potrzeby dobroczynnego wsparcia i niestosownego współczucia. 

Model społeczny postrzega niepełnosprawność jako cechę neutralną. W modelu 

interakcyjnym, negatywne konsekwencje związane z medycznym modelem 

niepełnosprawności (a przez to same osoby niepełnosprawne) rozumie się jako wynik 

interakcji osoby z jej otoczeniem. Model interakcyjny dominuje w krajach, w których jest silna 

tradycja praw obywatelskich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii. 

W podejściu interakcyjnym osoba niepełnosprawna staje się niezależnym „aktorem” na 

scenie społecznej, posiadającym takie same prawa i obowiązki obywatelskie jak inni. Osoba 

taka przestaje w związku z tym być jedynie biorcą zasiłków i beneficjentem działalności 

dobroczynnej, a staje się wartościowym członkiem społeczeństwa i przejmuje wiążące się 

z tym prawa i obowiązki. 

Polityka instytucji edukacji zawodowej i wyższej powinna być oparta na podejściu 

społecznym. W takich instytucjach niepełnosprawność nie powinna być przyjmowana za 

podstawowy wyróżnik, a uczeń i student z niepełnosprawnością powinien mieć te same 

prawa i obowiązki, co uczniowie i studenci pełnosprawni. 

Wskutek zastosowania modelu społecznego okazuje się, że osoby dotąd uznawane za 

niepełnosprawne w rzeczywistości są w stanie podołać programom nauczania. Wymaga to 

jednak podjęcia następujących działań:  

- identyfikacji trudności spowodowanych chorobą lub niepełnosprawnością,  

- określenia rozwiązań niezbędnych do przezwyciężenia tych trudności oraz 

- w dalszej kolejności, wdrożenia odpowiednich środków i dostosowań.  

Oczywiście środki te będą w znacznym stopniu się różnić, w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności, charakteru choroby czy rodzaju programu nauczania. Bez względu na to 

zróżnicowanie, wszystkie środki i dostosowania powinny być oparte na zasadzie utrzymania 

takich standardów nauki, jakich oczekuje są w przypadku uczniów i studentów pełnosprawnych. 

Niniejsze rekomendacje przedstawiają na wstępie rodzaje niepełnosprawności oraz ich 

implikacje dla nauki i czynności życia codziennego. Informują też o środkach, których 

podjęcie mogłoby przynieść korzyści osobom niepełnosprawnym kształcącym się na 

uczelniach wyższych i w szkolnictwie zawodowym. 

 

3. Studenci i uczniowie z niepełnosprawnością ruchową 

Niepełnosprawność ruchowa jest zróżnicowana i może obejmować szerokie spektrum – od 

problemów z aktywnością fizyczną aż po całkowity paraliż. Niektóre niepełnosprawności są 

wrodzone, inne natomiast są skutkiem choroby czy wypadku. Niepełnosprawność ruchowa nie 

dotyczy wyłącznie, jak się często sądzi, użytkowników wózków inwalidzkich. 
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Użytkowników wózków inwalidzkich można podzielić na dwie podstawowe podgrupy, 

w zależności od stopnia niepełnosprawności: 

• tetraplegicy (osoby z paraliżem czterokończynowym, czyli paraliżem od głowy w dół 

ciała, spowodowanym najczęściej urazem odcinka szyjnego kręgosłupa). Tetraplegicy 

w częściowym (a w wielu przypadkach w całkowitym) stopniu nie mogą korzystać z kończyn. 

Takie osoby często muszą korzystać z elektrycznych wózków inwalidzkich; 

• paraplegicy (osoby z porażeniem dwukończynowym, czyli ciałem sparaliżowanym od 

pasa w dół – paraliż taki jest najczęściej związany z urazami środkowych odcinków 

kręgosłupa). Paraplegicy przeważnie korzystają z wózków inwalidzkich napędzanych siłą 

rąk, ponieważ kończyny górne w ich przypadku często zachowują wszystkie funkcje. 

Inne przyczyny niepełnosprawności ruchowej stanowią: 

• amputacje – usunięcie kończyny ze względu na uraz lub operację chirurgiczną, 

• artretyzm – grupa schorzeń wpływających na stan stawów, prowadzących do bólu 

i opuchlizny oraz w konsekwencji do ograniczenia funkcji ruchowych, 

• schorzenia kręgosłupa, które mogą upośledzać funkcje siedzenia, stania lub pochylania się. 

Schorzenia te obejmują dyskopatię, degenerację kręgosłupa oraz skoliozę, 

• porażenie mózgowe – relatywnie powszechna niepełnosprawność wśród studentów 

uczelni wyższych. Skutki tej niepełnosprawności różnią się tak znacząco, że każdy 

student z porażeniem mózgowym powinien być traktowany indywidualnie. Porażenie 

może utrudniać chodzenie, funkcje ramion, a także koordynację. Co więcej, może 

prowadzić do mimowolnych ruchów, znacznego napięcia mięśniowego oraz 

uszkodzenia mowy. Natężenie problemów spowodowanych przez porażenie mózgowe 

jest zróżnicowane – czasem osoby takie potrafią bez większych problemów 

chodzić, a czasem wymagają poważniejszego wsparcia.  

• choroby neuromięśniowe - obejmują dość dużą grupę schorzeń, do której należą m.in. 

dystrofia mięśniowa i stwardnienie rozsiane (SM). Choroby te prowadzą do degeneracji 

tkanki nerwowej lub mięśniowej. Konsekwencje tego mogą być bardzo różne – od 

stosunkowo nieznacznych ograniczeń ruchowych, do poważniejszych trudności 

w poruszaniu się. Wiele osób z tymi schorzeniami stara się poruszać samodzielnie. 

 

Studenci i uczniowie z niepełnosprawnością ruchową a korzystanie z Internetu 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z technologii pomocniczych. Ich 

przykładami są: dostosowana klawiatura, zmniejszona klawiatura lub klawiatura na ekranie 

dotykowym (technologia wspierająca Windows).  

Zazwyczaj osoby z niepełnosprawnością ruchową mają problemy z narzędziami do 

zaznaczania (np. z korzystaniem z myszy komputerowej). Rozwiązaniem w takim przypadku 

może być joystick lub mysz z funkcją przewijania, czyli rozwiązania zaprojektowane jako 

narzędzia dla graczy. 



8 

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogą również korzystać z urządzeń 

reagujących na komendy głosowe lub śledzących ruch gałek ocznych – w połączeniu 

z komputerem skonfigurowanym odpowiednio do indywidualnych cech danej osoby.  

W przypadku osób z niepełnosprawnością fizyczną należy uprościć nawigację komputerem 

i umożliwić sterowanie zarówno za pomocą myszy, jak i klawiatury. Powinno się unikać 

skomplikowanych, wielopoziomowych pasków menu. 

Użytkownicy z ograniczoną sprawnością ruchową powinni też być informowani o linkach 

otwierających nowe okna, ponieważ dla takich osób często trudnością jest przechodzenie 

między oknami otwartymi w wyszukiwarce. Wynika to z gorszej koordynacji - dlatego 

konieczne może być w ich przypadku zapewnienie dodatkowej powierzchni na zaznaczanie 

i kliknięcie. 

Rozwiązania ułatwiające dostęp do informacji mogą obejmować łatwe w obsłudze włączniki 

oraz łatwe do podłączenia do komputera urządzenia przesyłające dane (nośniki danych). 

Niezbędne jest, by osoby takie miały możliwość obsługiwania komputera bez pomocy myszy 

czy klawiatury. Rozwiązania takie, jak komendy głosowe czy śledzenie ruchu gałek ocznych 

mogą być uzupełnione o możliwość wprowadzania danych w odpowiednim rytmie lub bez 

trudnych kombinacji klawiszy (przykładowo – kombinacja klawiszy ctrl + alt + del może być 

wyzwaniem dla osób niepełnosprawnych fizycznie). 

 

Dodatkowe informacje 

Niepełnosprawność ruchowa często nie przekłada się na ogólny stan zdrowia i nie 

wpływa negatywnie na zdolności intelektualne. Nie powinna zatem wpływać na ogólną 

ocenę uczniów i studentów z niepełnosprawnościami – mimo, że nauczycieli może kusić 

chęć innego traktowania takich studentów, niż studentów pełnosprawnych, ze względu na 

trudności wynikające z niepełnosprawności. 

 

4. Studenci i uczniowie niesłyszący i słabosłyszący 

Bardzo niewiele osób niesłyszących i słabosłyszących uczy się lub studiuje. Głównymi 

przyczynami takiego stanu rzeczy są: 

• upośledzona komunikacja z osobami, które posługują się językiem mówionym 

(fonicznym) i związane z tym trudności w uczestnictwie w wykładach, zajęciach i innej 

aktywności naukowej, 

• trudności w zakresie nabywania umiejętności językowych; dla niektórych uczniów 

i studentów z tej grupy język oficjalny w danym kraju jest drugim językiem, ponieważ 

pierwszym jest język migowy. 

Tę grupę osób można podzielić na dwie główne podgrupy: (I) osoby niesłyszące, których 

niepełnosprawność uniemożliwia im zrozumienie języka mówionego nawet przy 

wykorzystaniu aparatów słuchowych i innych pomocy oraz (II) osoby z różnym poziomem 

upośledzenia słuchu. 



9 

 

Osoby z drugiej podgrupy często starają się polegać na tej zdolności słyszenia, która im 

pozostała. Zależnie od stopnia utraty słuchu, takie osoby mogą (lecz nie muszą) korzystać 

z aparatów słuchowych. Zazwyczaj znają język narodowy w o wiele lepszym stopniu, niż 

osoby niesłyszące - choć zdarzają się wyjątki. 

Żadne cechy zewnętrzne nie odróżniają osób niesłyszących i osób z częściową utratą słuchu 

od reszty społeczeństwa. Zazwyczaj osoby pełnosprawne zdają sobie sprawę, że mają do 

czynienia z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą wtedy, kiedy nie powiedzie się próba 

komunikacji za pomocą języka mówionego (np. następuje brak reakcji na mowę lub inne 

dźwięki, użyty język ma charakter minimalny, komunikacja w nadmiernym stopniu 

uzależniona jest od gestów). Co więcej, osoby z upośledzeniem słuchu często w specyficzny 

sposób przyglądają się twarzy rozmówcy. Choć aparaty słuchowe pomagają rozpoznać tę 

niepełnosprawność, często nie są łatwo dostrzegalne (np. są ukryte po włosami). 

Osoby niesłyszące traktują głuchotę jako element identyfikacji społeczno-kulturowej, nie zaś 

jako rodzaj upośledzenia. W związku z tym, same nie uważają się za osoby niepełnosprawne 

czy upośledzone. 

 

Osoby słabosłyszące i niesłyszące a Internet 

Dla osób słabo słyszących i niesłyszących niezbędne jest, by informacje audio były 

przekazywane w sposób ekwiwalentny w formie wizualnej. Treść stron można na przykład 

tłumaczyć na język migowy. Bardzo pomocne są także transkrypcje wersji audio oraz 

migające komunikaty błędu, które mogą przyspieszać rozwiązywanie problemów przy 

korzystaniu z Internetu. 

 

Nauka języka 

Dla osób ze znaczną utratą słuchu i niesłyszących nauka języka stanowi proces odmienny, 

niż w przypadku osób słyszących. Osoba słysząca uczy się języka poprzez intensywny 

udział w znaczących interakcjach lingwistycznych w wieku dziecięcym. Głuchota redukuje 

zarówno ilość, jak i jakość wkładu językowego dostępnego dla dziecka. Prowadzi to do tego, 

że dla uczniów i studentów z tej grupy osób niepełnosprawnych rozwój języka mówionego 

jest rzadko naturalny i automatyczny – jest raczej żmudnym procesem z licznymi pułapkami 

i przeszkodami. 

W przypadku wielu osób sytuację pogarsza słaby system kształcenia, przez który uczniowie 

nie otrzymują dużej części wiedzy. To z kolei może utrudniać rozumienie gramatyki języka 

mówionego i przekładać się na ograniczone słownictwo oraz gorsze umiejętności w zakresie 

czytania i pisania, niż u słyszących rówieśników.  

 

Mówiony język ojczysty jako język drugi (obcy) 

Dla wielu uczniów i studentów, którzy urodzili się jako niesłyszący, język mówiony jest jak 

język obcy, gdyż ich pierwszym językiem jest język migowy. Ich sytuacja jest jednak inna niż 

osób słyszących pragnących się nauczyć języka obcego, ponieważ nie są fizycznie w stanie 
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uczyć się języka tak, jak np. słyszący Niemiec uczy się angielskiego. Nie jest możliwe 

zanurzenie w otaczającym języku, bo takie osoby po prostu nie słyszą. Ponadto ze względu 

na całkowicie wizualny charakter języka migowego, niesłyszący nie dysponują językiem 

pisanym czy mówionym, który mógłby dla nich stanowić podstawę uczenia się języka 

obcego.  

 

Trudności językowe 

Nie jest więc zaskoczeniem, że głuchota często prowadzi do problemów językowych. Takie 

trudności objawiają się najwyraźniej w języku pisanym, w którym są błędy związane 

ze strukturą zdań, czasami, oraz błędy wynikające z opuszczeń itp. Błędy te stają się 

bardziej zrozumiałe, jeśli wyobrazimy sobie, że przez całe życie nie dane nam było słyszeć 

rodzajników, przedimków ani końcówek fleksyjnych. Co gorsza, słówka łączące i budujące 

logikę języka (jeśli, i, z, nich, etc.) często są w płynnym języku tak ukryte, że trudno je 

przeczytać z ruchu warg. Brak umiejętności słyszenia i pamięci słuchowej odbiera 

możliwość ćwiczenia tego, co napisano w podręczniku. Co więcej, język migowy ma 

gramatykę i składnię odmienną od języka mówionego, co dodatkowo komplikuje sytuację 

niesłyszących studentów i uczniów. 

 

Komunikacja 

Rozmaite kanały komunikacji z osobami słabo słyszącymi i niesłyszącymi obejmują mowę, 

pismo, gesty oraz język migowy. Komunikacja taka jest jednak zazwyczaj utrudniona dla obu 

stron procesu porozumiewania się. Sprawna komunikacja z osobami niesłyszącymi i słabo 

słyszącymi wymaga więc zarówno rozumienia, jak i bycia zrozumianym. 

 

Czytanie z ruchu ust 

Podstawowym, a często jedynym kanałem komunikacji dla opisywanej grupy osób jest 

kanał wzrokowy. Czytanie z ruchu ust jest jednym z dostępnych rozwiązań umożliwiających 

przekazanie informacji drogą ustną. Osoba niepełnosprawna jest w stanie zrozumieć całość 

informacji ustnej jedynie wtedy, gdy widzi twarz mówcy w trakcie całości danej wypowiedzi. 

Jakiekolwiek zakłócenie kontaktu wzrokowego z twarzą mówcy skutkuje przerwaniem 

komunikacji. Czytanie z ruchu warg może być np. zaburzone gęstym zarostem na twarzy 

mówcy, nadmierną odległością od twarzy, czy ręką lub jakimś przedmiotem tymczasowo 

zakrywającym część twarzy. Należy pamiętać, że nie wszyscy uczniowie i studenci 

niesłyszący posiadają umiejętność czytania z ruchu warg. W ich przypadku należy korzystać 

z innych kanałów komunikacji, na przykład z języka migowego lub pisanego. 

 

Język migowy 

Istnieją różne rodzaje języków wizualno-przestrzennych: języki migowe, systemy językowo-

migowe i język migany, literowanie, mieszane języki migowe (tzw. pidżyny), a nawet mini-

języki jak np. domowe języki migowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie osoby 
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niesłyszące i słabo słyszące korzystają z języka migowego. W rzeczywistości takie osoby, 

które znają język foniczny rzadko korzystają z języka migowego. Z tego powodu bardzo 

istotne jest, by każdy student i uczeń z tej grupy osób niepełnosprawnych traktowany był 

indywidualnie oraz by wybierany był jego/jej preferowany sposób komunikacji. 

 

Rozumienie osób niesłyszących 

Większość osób niesłyszących uczy się fonicznego języka ojczystego, jednak efekty tej nauki 

mogą się znacznie różnić (ponieważ dla większości osób z tej grupy język migowy jest 

pierwszym językiem). Niektóre osoby zatem mówią językiem fonicznym prawidłowo, jednak ich 

artykulacja jest często zaburzona. Należy pamiętać, że osoby głuche same siebie nie słyszą 

i dlatego nie mają dostępu do słuchowej informacji zwrotnej, która jest niezbędna do 

osiągnięcia prawidłowej wymowy. W takich sytuacjach nauczyciele powinni przeznaczać 

wystarczającą ilość czasu i cierpliwości, pozwalającą uczniom z ograniczoną zdolnością 

słyszenia na zbudowanie zrozumiałej wypowiedzi. Prośba o powtórzenie jest jednym 

z najoczywistszych sposobów uzyskania zrozumiałej wypowiedzi. Czasem odpowiedź ucznia 

może być całkowicie nieadekwatna do zadanego pytania. W takiej sytuacji konieczne jest 

natychmiastowe wyjaśnienie. 

 

Trudności w czytaniu 

Badania pokazują, że niesłyszący absolwenci szkół średnich radzą sobie gorzej 

z czytaniem, niż wskazuje średnia. Oczywiście takie osoby już dysponują zaawansowanym 

poziomem językowym, jednak czytanie jest dla nich wciąż zadaniem bardzo pracochłonnym 

ze względu na znacznie ograniczony w porównaniu ze słyszącymi rówieśnikami zasób 

słownictwa. Uczeń niesłyszący nie słyszy wielu ze słów wypowiedzianych podczas zajęć 

czy wykładów. Nieznane słowa i słowa, których wyraźnie nie przedstawiono uczniowi czy 

studentowi nie będą przez niego odczytane z ruchu ust. To z kolei oznacza, że uczniowie 

i studenci z tą niepełnosprawnością muszą uczyć się nie tylko żargonu technicznego 

związanego z danym przedmiotem, ale także języka ogólnego, który jest nośnikiem 

informacji i który jest naturalny dla słyszących rówieśników. W rezultacie takie osoby muszą 

poświęcać dużo czasu na wielokrotne czytanie i przygotowanie zadań, często przy 

indywidualnym wsparciu lektora języka. 

 

Brak wiedzy ogólnej  

Dodatkowo, droga do wiedzy ogólnej jest dla osób niesłyszących w znacznym stopniu 

utrudniona. Uczniowie słyszący pozyskują bardzo dużo informacji drogą „osmozy”, czyli 

absorbują wiedzę ogólną poprzez czytanie czasopism, słuchanie radia czy oglądanie 

telewizji, pogawędki, podsłuchiwanie innych w autobusie czy rozmowy z innymi 

studentami na stołówce czy w pubie. Te przypadkowo zdobyte informacje później 

pomagają osobom słyszącym budować własne opinie i rozwijać umiejętności niezbędne 

do korzystania z edukacji uniwersyteckiej. Studenci niesłyszący jednak nie mają łatwego 

dostępu do tego bogactwa wiedzy ogólnej i doświadczenia życiowego.  
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Implikacje 

Dobitnym efektem opisanej sytuacji są prace pisemne niesłyszących studentów, często 

oceniane jako powierzchowne, niedojrzałe i zawierające płytkie opinie, nierzadko 

z widocznymi problemami składniowymi i strukturalnymi.  

Takie prace mogą „maskować” prawdziwą inteligencję i kreatywność studenta. 

 

Dodatkowe informacje 

Niezdolność słyszenia nie wpływa na inteligencję. 

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące często wstydzą się przyznać, że mają problemy 

z nadążaniem za treścią wykładu lub zajęć. Z tego powodu wykładowcy powinni upewnić się, 

czy wybrany przez nich kanał komunikacji z osobą niesłyszącą jest odpowiedni do danej 

sytuacji. Studenci niesłyszący i słabosłyszący mogą uczestniczyć w zajęciach językowych. 

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że w takim przypadku ich znajomość języka obcego 

będzie opierała się przede wszystkim na umiejętności czytania i pisania. Ten rodzaj 

niepełnosprawności często utrudnia bowiem bardzo dobre opanowanie umiejętności 

słuchania i mówienia w języku obcym. Zaznaczyć też należy, że indywidualne 

umiejętności lingwistyczne są zróżnicowane i niektóre osoby niesłyszące oraz z częściową 

utratą słuchu są w stanie dojść do satysfakcjonującego poziomu znajomości języka obcego. 

 

5. Studenci i uczniowie z zaburzeniami widzenia 

Ogólnie grupa osób z zaburzeniami widzenia obejmuje osoby niewidome, słabowidzące 

i daltonistów.  

Na podjęcie studiów decyduje się coraz większa liczba studentów niewidomych 

i słabowidzących (wg danych Uniwersytetu Warszawskiego). Jednocześnie, ze względu na 

postrzeganie tego rodzaju niepełnosprawności jako szczególnie poważnej, może 

dochodzić do podejścia opartego na współczuciu lub do unikania kontaktu. Dla tej grupy 

niepełnosprawnych studentów opisane podejście jest nie tylko nieprzyjemne, ale także 

niezrozumiałe. Należy zatem podejmować wysiłki, by osoby te były traktowane na równi z innymi 

i by otrzymywały pomoc wtedy, kiedy to niezbędne. 

Konsekwencje uszkodzenia wzroku dotykają osoby niewidome w życiu codziennym – 

w poruszaniu się, interakcji z innymi, etc. Są odczuwalne również w środowisku akademickim, 

jeśli chodzi o uczestnictwo w wykładach i zajęciach oraz uzyskiwanie dostępu do podręczników 

i materiałów dydaktycznych. Wobec tego bardzo istotne jest, by osoby kontaktujące się 

z niewidomymi i słabowidzącymi na co dzień miały informacje na temat specyfiki tego 

rodzaju niepełnosprawności. 
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Transport i przemieszczanie się 

Osoby niewidome i słabowidzące zazwyczaj poruszają się z białą laską lub psem 

przewodnikiem. Są jednak i takie osoby, które nie korzystają z żadnych pomocy. Znaczna 

część studentów z tą niepełnosprawnością jest w stanie dotrzeć na zajęcia samodzielnie. 

Chcąc udzielić osobie słabowidzącej lub niewidomej pomocy w tym zakresie, najpierw 

należy zapytać, czy jest potrzebna. Osoby niepełnosprawne same określą najlepiej, jakiej 

pomocy potrzebują – nie należy decydować za nie. 

Prowadząc osobę niewidomą nie należy iść z nią ramię w ramię ani popychać jej przed 

sobą. Powinno pozwolić się takiej osobie złapać za ramię, tuż powyżej łokcia. Taka metoda 

daje pełną kontrolę osobie niepełnosprawnej przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia 

pewności i bezpieczeństwa. 

W kontaktach z osobą słabowidzącą lub niewidomą powinno się zachowywać całkowicie 

naturalnie, nie ignorując jednak faktu niepełnosprawności rozmówcy. 

Gdy chce się przerwać rozmowę i odejść w jej trakcie, należy poinformować o tym 

zawczasu osobę z niepełnosprawnością. Zdanie sobie sprawy z tego, że mówiło się do 

siebie przez jakiś czas może być dla osoby niewidomej szczególnie nieprzyjemnym 

doświadczeniem. 

 

Osoby niewidome i słabowidzące a Internet 

By korzystać z komputera, takie osoby mogą użyć dwóch narzędzi: aplikacji do czytania 

z ekranu (syntezatora mowy) lub monitorów / wyświetlaczy Braille’a.  

Ponieważ to drugie rozwiązanie jest bardzo kosztowne, o wiele bardziej popularne są 

aplikacje do czytania z ekranu (np. na Litwie – JAWS dla Windows). W przypadku osób 

niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową, wyświetlacze alfabetu Braille’a 

to jedyne narzędzie umożliwiające korzystanie z komputera. Taki wyświetlacz może 

przełożyć jedynie jedną linijkę na raz, lecz rozwiązaniem przyszłości będzie taki wyświetlacz, 

który za jednym razem przełoży całą zawartość strony internetowej. 

Strony przyjazne osobom niedowidzącym i niewidomym powinny mieć prostą strukturę 

i spójne, niezmienne menu nawigacji. Użytkownicy z tą niepełnosprawnością doświadczają 

trudności przy korzystaniu ze stron (np. poczty elektronicznej, bankowości internetowej), 

których struktura jest ciągle aktualizowana czy zmieniana. 

Niewidomi i słabowidzący muszą się też borykać ze zrozumieniem obrazów, ponieważ 

aplikacje czytające treść nie przekazują znaczenia obrazów. Z tego powodu każdy obraz 

przenoszący treść powinien zawierać wyjaśnienie tekstowe lub tzw. alt text (tekst 

alternatywny) niewidoczny na ekranie, jednak widoczny dla aplikacji. 

Zaleca się także, by unikać wpisywania tekstu w obrazy, bo osobom słabowidzącym utrudni 

to przeczytanie tekstu, a aplikacji czytającej – jego „zrozumienie”. Jeżeli obraz jest tylko 

elementem projektu strony, powinien on pozostać niewidzialny dla programu czytającego 

i potraktowany jako informacje dodatkowe. 
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Na stronach głównych należy też unikać stosowania rozwiązań typu flash. Pamiętać też 

trzeba o czytelności tabel. Kursywa może utrudniać czytanie treści, natomiast wytłuszczenie 

powinno być zarezerwowane dla linków i nagłówków.  

Aby strona internetowa była dostępna dla osób niewidomych, konieczna jest prostota 

struktury i klarowność informacji, ponieważ aplikacje czytające działają zgodnie 

z podstawową zasadą: sczytują od góry do dołu kolumny, niezależnie od projektu 

graficznego strony. 

Główne elementy strukturalne, czyli Menu, Szukaj i Treść powinny być oddzielone 

elementami oddzielającymi (tzw. area landmarks), a przypisywanie tytułów powinno mieć 

miejsce przy wykorzystaniu tagów nagłówkowych (tzw. heading).  

W celu przyspieszenia nawigacji powinno być możliwe wybranie klawiszy skrótów do 

głównych lub dodatkowych pozycji menu.  

Zaleca się przypisanie skrótu klawiaturowego, na przykład wyszukaj „alt + s” do lokalizacji 

pól do wpisywania. 

Konieczne jest oznaczanie/nazywanie pól kwestionariusza w celu wyjaśnienia, jakie 

informacje mają być w dane pole wpisane lub gdzie ma być wpisane słowo kluczowe do 

wyszukiwania na stronie.  

Jeśli to możliwe, zaleca się unikanie rozwiązań Java podczas projektowania stron, ponieważ 

mogą one wymagać dodatkowej konfiguracji komputera, co może (w zależności ud 

umiejętności danego użytkownika) doprowadzić do sytuacji niemożności dotarcia do 

pożądanych informacji. 

Środowiska osób niepełnosprawnych bardzo zachęca twórców stron i programistów do 

współpracy w celu tworzenia dostępnych stron internetowych. Jedynie programiści obeznani 

z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności i środkami ich ograniczania dysponują 

holistycznym oglądem potrzeb i mogą sugerować najlepsze rozwiązania pomagające 

przełamywać bariery w otoczeniu informatycznym. 

Osobom słabowidzącym korzystającym ze szkieł powiększających łatwiej jest nawigować 

stronami jeśli mogą ustawiać relatywną wielkość czcionki zamiast podawania wielkości 

absolutnych. Osoby słabowidzące mogą nie zrozumieć treści lub przeoczyć informację, jeżeli 

przynajmniej jeden z następujących atrybutów jest użyty nieprawidłowo: kontrast, rozmiar, 

czcionka, jasność itp. Dla użytkowników niepełnosprawnych powinno się przewidywać 

multiplikację atrybutów, na przykład jeśli wykres jest w podstawowej wersji w jednym kolorze, 

powinno być również możliwe obejrzenie go w innym kolorze lub w kontraście czarno-białym. 

Kolory kontrastowe sprawdzają się bardzo dobrze w przypadku użytkowników cierpiących na 

daltonizm. Przykładem dobrej praktyki w zakresie rozwiązań kolorystycznych jest strona 

internetowa: http://www.jpaget.nhs.uk/. 

 

6. Studenci i uczniowie z zaburzeniami psychicznymi 

Liczba studentów i uczniów z zaburzeniami psychicznymi w instytucjach edukacji 

zawodowej i wyższej zwiększa się – tak jak zwiększa się liczba takich osób 

w społeczeństwie. Według danych WHO, jedna na osiem młodych osób w Europie 

http://www.jpaget.nhs.uk/
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doświadcza jakiejś postaci zaburzeń psychicznych. W przypadku osób dorosłych stosunek ten 

to jedna na dziesięć osób. Szacuje się, że do 2020 r. o 50% wzrośnie liczba osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na dużą stygmatyzację tego typu 

niepełnosprawności, większość osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi nie zabiega 

o leczenie specjalistyczne. 

Oczywistym faktem jest, że zaburzenia psychiczne nie są równoznaczne 

z niepełnosprawnością intelektualną. W rzeczywistości osoby z problemami natury 

psychicznej charakteryzują się często wysoką, a czasem nawet wyjątkowo wysoką 

inteligencją. WHO zaleca tworzenie odpowiednich warunków dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz zapewnienie im równych szans w podjęciu normalnych studiów 

w wybranej szkole wyższej (The Ottawa Charter for Health Promotion, 1986). 

Strach i obawy wykładowców związane z tą grupą studentów najczęściej dotyczą rzekomej 

nieprzewidywalności zachowania. Nieprzewidywalność ta jednak przejawia się przede 

wszystkim w przypadku ostrych, podlegających hospitalizacji stanów. Większość zaburzeń 

psychicznych ma raczej charakter przewlekły: po fazie ostrej następuje przeważnie okres 

remisji lub znacznego polepszenia. W tym właśnie okresie studenci mogę podejmować lub 

kontynuować studia. W niektórych przypadkach osoby z zaburzeniami psychicznymi 

potrzebują dodatkowego wsparcia w celu sprostania wymaganiom uniwersyteckim. 

Problemy o charakterze psychicznym są ciągle przedmiotem negatywnego postrzegania 

i stereotypów. Ponieważ większość studentów z takimi problemami bardzo obawia się 

dyskryminacji i stygmatyzacji, często czują się oni zmuszeni do zachowania w tajemnicy 

informacji o swoim stanie zdrowia. 

Zaburzenia psychiczne można podzielić na cztery podstawowe rodzaje: stany lękowe, nerwice, 

depresje i schizofrenię. 

 

Stany lękowe 

Osoby z lękiem społecznym duży nacisk kładą na to, jak są postrzegane przez innych. To 

oznacza, że przemawianie na forum publicznym jest dla nich szczególnie trudnym 

doświadczeniem. 

 

Nerwice 

Zachowanie osób mających zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwice natręctw) często 

charakteryzuje się nawracającymi, dręczącymi myślami i związanymi z nimi natręctwami. 

Dotknięta tą przypadłością osoba doświadcza problemów z koncentracją i czuje napięcie, 

jest zagubiona i zdezorientowana. W cięższych przypadkach nerwica może sprawić, że 

osoba będzie niezdolna do działania. Powszechną cechą obsesji i natręctw jest to, że 

osoba wykonuje wewnętrzne, idiosynkratyczne rytuały, bez których nie może 

funkcjonować, na przykład wielokrotne powtórzenie tych samych czynności lub konieczność 

poprzedzenia jakiejś czynności konkretnymi, zbędnymi z punktu widzenia samej czynności 

gestami. 

 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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Depresja 

Zachowanie osób depresyjnych często ma cechy zbliżone do cech osób schizofrenicznych, 

jednak w przypadku depresji bardzo widoczne są wahania nastroju. Osoba mająca depresję 

ma trudności z podejmowaniem decyzji, ma także problemy z koncentracją. Osoby z depresją 

charakteryzują się także uogólnionym obniżeniem nastroju oraz nadmierną samokrytyką. 

Postrzegają w negatywnym świetle siebie i własne umiejętności i mają nadmierne poczucie 

winny, któremu mogą towarzyszyć myśli samobójcze. 

 

Schizofrenia 

Osoba schizofreniczna jest nadmiernie pobudzona, nadwrażliwa, drażliwa i spięta. 

Najczęstszymi symptomami tej choroby są złudzenia, halucynacje, obniżone zdolności 

poznawcze, brak zdolności koncentracji, dezintegracja osobowości, a także problemy 

z percepcją i oceną rzeczywistości. 
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I. Procedury rekrutacyjne 

„Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego 

prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią 

włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji 

i w kształceniu ustawicznym (…)” 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Artykuł 24 Edukacja 1. 

 

1. Dostęp do informacji 

Aktualnie wszystkie informacje o możliwościach studiowania i ubiegania się o miejsce 

w instytucjach edukacyjnych są publikowane na stronach internetowych takich instytucji.  

Można na nich znaleźć informacje na temat oferowanych kursów zawodowych (w przypadku 

szkół zawodowych) lub studiów (na uczelniach wyższych). Potencjalni studenci mogą 

znaleźć wszelkie informacje dotyczące procedur rekrutacyjnych oraz dokumentów 

wymaganych przez daną instytucję edukacyjną. 

Pierwszym krokiem jest zapewnienie, by strony internetowe szkół wyższych i zawodowych 

były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz by informacje na nich prezentowane 

były jasne i zrozumiałe. 

W tym celu można skorzystać z szeroko stosowanego i uznanego standardu dostępności 

treści w Internecie (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0). Standard obejmuje 

12 wytycznych zgodnych z 4 zasadami: percepcji, funkcjonalności, zrozumiałości 

i rzetelności: 

1. Percepcja 

1.1 Zapewnij tekst alternatywny dla każdej informacji nietekstowej aby przyjął formę 

zrozumiałą, na przykład: większa czcionka, alfabet Braille’a, mowa, symbole lub język 

prosty do zrozumienia. 

1.2 Zapewnij alternatywę dla mediów zależnych od czasu. 

1.3 Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ), 

bez utraty informacji czy struktury. 

1.4 Ułatw użytkownikom oglądanie i słuchanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła. 

2. Funkcjonalność 

2.1 Zapewnij, by cała funkcjonalność była dostępna z poziomu klawiatury. 

2.2 Zapewnij użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć 

treść. 

2.3 Nie projektuj treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki. 

2.4 Zapewnij narzędzia, które pomogą użytkownikowi w nawigacji, znalezieniu treści 

i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje. 

3. Zrozumiałość 

3.1 Twórz treści czytelne i łatwe do zrozumienia. 

3.2 Twórz strony internetowe, tak aby otwierały się i działały w sposób przewidywalny. 

3.3 Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.  

http://www.w3.org/TR/WCAG20/#perceivable
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#text-equiv
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#text-equiv
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#text-equiv
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#media-equiv
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#content-structure-separation
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#content-structure-separation
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#operable
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#keyboard-operation
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#time-limits
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#time-limits
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#seizure
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#understandable
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#meaning
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#consistent-behavior
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#minimize-error
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4. Rzetelność 

4.1 Zmaksymalizuj kompatybilność z aktualnymi i przyszłymi klientami użytkownika, 

włączając technologie asystujące. 

Dla każdej z tych wytycznych określono kluczowe czynniki powodzenia na następujących 

trzech poziomach: A, AA, oraz AAA: 

Kryteria poziomu A (5) – twórcy stron muszą się do nich stosować;  

Kryteria poziomu AA (13) – twórcy stron powinni się do nich stosować;  

Kryteria poziomu AAA (23 kryteria) – twórcy stron mogą się do nich stosować.  

Każde kryterium jest wdrażane w konkretnej technologii. 

Jeżeli szkoły zawodowe i wyższe chcą, by informacje zawarte na ich stronach były faktycznie 

jasne i zrozumiałe dla wszystkich, powinny stosować przynajmniej kryteria z poziomu AA. 

 

Niezbędne dokumenty 

W wielu krajach zezwala się na przesyłanie wszelkich dokumentów niezbędnych w procesie 

rekrutacji do szkoły zawodowej czy wyższej drogą mailową. W niektórych krajach jednak 

studenci muszą składać dokumenty osobiście lub osobiście pojawić się na egzaminach 

wstępnych. 

Poniższe zalecenia są istotne dla szkół wyższych i zawodowych, które chcą wdrażać 

procedury rekrutacyjne uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. 

 

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w trakcie całego procesu nauki 

Zasady postępowania wobec osób z niepełnosprawnościami są jednakowe dla całego 

okresu studiów/nauki – od rekrutacji aż po ukończenie szkoły i otrzymanie od danej instytucji 

dyplomu. Obsługa osób niepełnosprawnych powinna być zgodna ze standardem traktowania 

oczekiwanym przez wszystkich studentów/uczniów z dodatkowym elementem zrozumienia 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności.  

 

Jak wspierać studentów i uczniów z niepełnosprawnością ruchową 

Poniższe informacje powinny być traktowane jako ogólne wytyczne, których stosowanie 

zależy od indywidualnej sytuacji studenta/ucznia oraz jego/jej niepełnosprawności. 

• Osoby rozmawiające z osobą na wózku inwalidzkim powinny przybrać pozycję 

ułatwiającą właściwy kontakt wzrokowy. Pozycja stojąca może bowiem  zostać 

odebrana jako „traktowanie z góry” osoby na wózku. 

• Jeżeli student/uczeń niepełnosprawny ruchowo dodatkowo ma upośledzenie mowy, na 

komunikację trzeba przeznaczyć więcej czasu. Może być konieczne, by nauczyciel 

powtarzał wypowiedzi ucznia w celu potwierdzenia ich treści. Nauczyciel powinien też 

bezpośrednio sygnalizować wszelkie niepowodzenia komunikacyjne. Trzeba 

pamiętać, że studenci i uczniowie z uszkodzeniem mowy mogą potrzebować więcej 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/#robust
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#ensure-compat
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#ensure-compat
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/conformance.html#uc-levels-head
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/conformance.html#uc-levels-head
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czasu na budowanie wypowiedzi. 

• We wszystkich czynnościach obejmujących ruch lub mówienie osoba niepełnosprawna 

powinna mieć możliwość działania we własnym tempie. 

• Wózek inwalidzki powinien być postrzegany jako osobiste narzędzie rehabilitacyjne, nie 

zaś jako przeszkoda. Wózek stanowi część przestrzeni osobistej studenta i jako taki nie 

powinien być dotykany ani popychany, chyba, że sama osoba wyrazi na to jasno zgodę. 

 

Jak wspierać studentów i uczniów z niepełnosprawnością słuchową 

Twarz osoby rozmawiającej powinna być zawsze w zasięgu wzroku osoby niesłyszącej lub 

słabosłyszącej. Pozwoli to takiej osobie na czytanie z ruchu ust. Nie należy przesadnie 

dokładnie wymawiać dźwięków, bo może to prowadzić do zaburzenia informacji. Tempo 

wypowiedzi powinno być nieco wolniejsze niż zwyczajne tempo wypowiedzi. Podczas 

porozumiewania się z osobami niesłyszącymi należy utrzymywać kontakt wzrokowy. 

Odwracanie wzroku może bowiem skłonić osobę niepełnosprawną do podążania wzrokiem 

za wzrokiem rozmówcy, co może zaburzyć komunikację. 

Mówienie głośniej niż zwykle do osób niesłyszących nie wpływa w żaden sposób na 

zrozumienie informacji. Źródła światła takie jak słońce czy okna nie powinny być 

zlokalizowane za plecami mówcy, ponieważ światło może oślepiać osobę niesłyszącą 

i utrudniać czytanie z ruchu ust. Uwagę osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej powinno 

się zwracać poprzez lekkie dotknięcie ręki czy ramienia. W żadnym przypadku nie 

można dotykać głowy, rąk, nóg ani żadnej części klatki piersiowej osoby niepełnosprawnej. 

Jeżeli odległość wyklucza zastosowanie dotyku, nauczyciel może zamachać energicznie ręką 

lub poprosić osobę znajdującą się bliżej osoby niesłyszącej o jej dotknięcie w celu zwrócenia 

uwagi.  

Osoby niesłyszące i słabosłyszące nie mają trudności z komunikacją bezpośrednią z jedną 

osobą. W większych grupach jednak często mają problemy z nadążaniem za innymi 

mówcami. W takich przypadkach dyskusja powinna być streszczana, a członkowie np. komisji 

egzaminacyjnej powinni mówić po kolei – tak, aby osoba w danym momencie rozmawiała tylko 

z jednym rozmówcą. 

 

Jak wspierać studentów i uczniów z niepełnosprawnością wzrokową 

W kontaktach z osobą słabowidzącą lub niewidomą należy zachowywać się całkowicie 

naturalnie, nie ignorując jednak faktu niepełnosprawności rozmówcy. 

Rozpoczynając rozmowę z osobą niewidomą, na początku należy się przedstawić. 

W przypadku rozmów w większych grupach, zwracając się do uczestniczącego w niej 

studenta/ucznia niewidomego, należy najpierw wyraźnie i głośno wymówić jego/jej imię. Gdy 

chce się przerwać rozmowę i odejść, powinno się poinformować o tym zawczasu osobę 

niepełnosprawną. 
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Jak wspierać studentów i uczniów z zaburzeniami psychicznymi 

Studenci i uczniowie należący do tej grupy osób niepełnosprawnych zazwyczaj nie informują 

instytucji edukacyjnej o swojej niepełnosprawności. Czasem taka niepełnosprawność zostaje 

rozpoznana później, już w trakcie studiów. Zróżnicowany charakter problemów wynikających 

z zaburzeń psychicznych oznacza, że nie ma uniwersalnego zestawu wytycznych 

określających sposób wspierania takich studentów. W miarę możliwości powinno się stosować 

indywidualne rozwiązania, zgodne z potrzebami konkretnej osoby. 

 

3. Dostępność otoczenia 

Administracja szkół zawodowych i wyższych może nie wiedzieć, czy osoby 

z niepełnosprawnościami będą wykazywały zainteresowanie nauką w ich placówkach. 

Prowadzić to może to wielu nieporozumień, których można uniknąć stosując poniższe 

zasady. 

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

Należy przewidzieć co najmniej jedno dostępne miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsce postojowe powinno być jak najbliżej wejścia do instytucji 

kształcenia zawodowego lub wyższego. 

Należy zapewnić dostępność chodników oraz ulic. 

Konieczna jest też dostępność wejść, drzwi, wind dla użytkowników na wózkach 

inwalidzkich. Biura rekrutacyjne powinny się znajdować na parterze, w pobliżu wejścia.  

Studenci/uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mogą czytać i pisać w znacznie 

wolniejszym tempie. Forma i terminy pisemnych egzaminów powinny być więc z takimi 

studentami i uczniami konsultowane indywidualnie. Podczas testów pisemnych ta grupa 

osób może preferować korzystanie z komputera. Głównym zalecanym dostosowaniem dla 

takich studentów i uczniów jest wydłużenie czasu przeznaczonego na pracę pisemną. 

Powinno to być postrzegane nie w kategoriach preferencyjnego traktowania, lecz 

zapewnienia równych szans. 

 

Dla osób słabosłyszących i niesłyszących 

Proces rekrutacyjny w szkołach wyższych i zawodowych powinien przewidywać i zapewniać 

tłumaczy języka migowego uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych; stoły i krzesła 

powinno się ustawiać w koło. Studenci niesłyszący powinni mieć możliwość uczestniczenia 

w rozmowach i testach z własnymi tłumaczami języka migowego. 

Z drugiej strony w celu uniknięcia nieuczciwego postępowania, dana instytucja edukacyjna 

powinna przewidzieć zapewnianie swojego tłumacza języka migowego – przy wcześniejszym 

zgłoszeniu takiej potrzeby. 
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Dla osób słabowidzących i niewidomych 

Stopnie schodów powinny być oznaczone żółtą, odblaskową taśmą. Numery pomieszczeń 

powinny być oznaczone dużym drukiem. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie 

żółtej liczby na czarnym tle. Zaleca się także oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

Studenci oraz uczniowie powinni mieć możliwość poinformowania administrację szkoły 

wyższej lub zawodowej o swoich potrzebach z wyprzedzeniem – pisemnie lub za 

pośrednictwem innych kanałów teleinformatycznych. 

Materiały przekazywane kandydatom podczas procedur rekrutacyjnych powinny być 

przygotowane zawczasu w formie dostępnej dla studenta/ucznia niewidomego lub 

słabowidzącego. Druk powinien być odpowiednio powiększony lub dostępne powinny być 

materiały w alfabecie Braille’a lub w postaci pliku elektronicznego do odtworzenia. 

W celu umożliwienia studentom i uczniom z tą niepełnosprawnością złożenia podpisu, 

odpowiednia osoba z administracji powinna wskazać właściwe miejsce poprzez 

naprowadzenie ręki osoby niepełnosprawnej. 

Studenci i uczniowie powinni mieć możliwość skorzystania z osobistego asystenta. 

 

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Pierwszą i podstawową zasadą w przypadku takich osób jest to, że studenci/uczniowie 

muszą zachować prywatność, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z chorobą 

i leczeniem. Studenci i uczniowie, którzy mają trudności z przemawianiem do grupy powinni 

móc (w miarę możliwości) wypowiadać się w formie pisemnej lub przemawiać z miejsca, bez 

podchodzenia do podium. 
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II. Organizacja procesu nauki dla osób z niepełnosprawnościami 

1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

W placówkach edukacyjnych powinno się znaleźć miejsce dla działu lub choćby pracownika do 

spraw niepełnosprawności, aby zapewnić, a następnie odpowiednio modyfikować usługi 

odpowiadające na potrzeby uczniów i studentów z niepełnosprawnościami. 

Takim działem może być Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), które powinno powstać 

w każdej instytucji kształcenia zawodowego i wyższego. Biuro takie oferuje usługi na rzecz osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz takich osób, które są w stanie udokumentować 

ujemny wpływ ich stanu zdrowia na edukację. Wsparcie oferuje się zawsze, gdy udowodni 

się negatywny wpływ problemu zdrowotnego na proces uczenia się osoby. To oznacza, że 

nie każda oficjalnie orzeczona niepełnosprawność kwalifikuje do uzyskania wsparcia 

ze strony szkoły. Z kolei osoby bez orzeczenia, z chorobami przewlekłymi lub niesprawne 

wskutek wypadku, mogą faktycznie wymagać wsparcia, gdyż nie są w stanie realizować 

„regularnego” trybu nauki. 

Wsparcie oferowane przez BON musi odzwierciedlać potrzeby studentów i uczniów 

niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych związane z procesem nauki.  

Działania BON powinny koncentrować się na: 

1. bieżącym wspieraniu studentów/uczniów oraz kandydatów z niepełnosprawnościami 

i chorobami przewlekłymi, 

2. wspieraniu kadry akademickiej i nauczycieli pracujących z niepełnosprawnymi 

studentami/uczniami; 

3. adaptacji terenu szkoły do potrzeb studentów/uczniów z niepełnosprawnością 

ruchową, 

4. zapewnianiu odpowiedniego transportu studentom/uczniom z niepełnosprawnością 

ruchową, 

5. zapewnieniu studentom/uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym dostępu do 

komputerów i innych rozwiązań informatycznych, 

6. wynajmie innych, niezbędnych pomocy, 

7. prowadzeniu biblioteki cyfrowej dla studentów/uczniów niewidomych 

i słabowidzących. 

Tacy studenci/uczniowie kwalifikują się również do wsparcia BON w formie usług 

i udogodnień pozwalających na kontynuację nauki. 

Studenci/uczniowie ubiegający się o jakąkolwiek formę wsparcia powinni być w stanie 

zaprezentować oficjalną dokumentację swojego problemu zdrowotnego, czyli np. 

orzeczenia o niepełnosprawności, aktualnej dokumentacji choroby (rodzaj choroby 

/ niepełnosprawności można podać stosując klasyfikację ICD-10 – International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems), wraz ze szczegółową 

dokumentacją przebiegu choroby, jej objawów i leczenia (np. opis poziomu uszkodzenia 

wzroku i pola widzenia w przypadku osób słabowidzących, opis stopnia utraty słuchu 

w przypadku studentów słabosłyszących, czy opis leczenia farmakologicznego 

w przypadku osób mających schizofrenię). 



23 

 

Nie ma potrzeby przedstawiania dokumentacji medycznej zawierającej szczegółową 

diagnozę, natomiast dokumentacja powinna szczegółowo opisywać konsekwencje 

niepełnosprawności dla przebiegu nauki danej osoby oraz informować o sposobie 

leczenia. W oparciu o te dane możliwe będzie określenie najskuteczniejszych rozwiązań 

dopasowanych do potrzeb studenta. Przykładowo, w przypadku studentów/uczniów 

biorących leki obniżające poziom koncentracji można poprosić w imieniu takiej osoby 

o przesunięcie terminów testów i egzaminów. 

Wszystkie składane dokumenty powinny być oryginałami lub poświadczonymi kopiami.  

Jeżeli dany student/uczeń nie jest w stanie dostarczyć dokumentacji medycznej lub 

dokumentacja jest niekompletna / nie potwierdza informacji wynikających 

z przeprowadzonych z nim/nią rozmów, osoba ta może zostać poproszona o konsultację 

z lekarzem specjalistą w celu uzupełnienia dokumentacji. Wszystkie dokumenty medyczne 

(oprócz orzeczeń o niepełnosprawności) powinny być wystawione z datą nie starszą niż 

90 dni przed złożeniem.  

Wsparcie powinno być oferowane jedynie tym, którzy zdecydują się o nie ubiegać i którzy 

wypełnią kwestionariusz rejestracyjny oraz przedstawią dokumentację medyczną – przy 

jednoczesnym poszanowaniu praw, autonomii i prywatności każdego studenta/ucznia 

z niepełnosprawnością. 

Z każdym, kto wystąpi o wsparcie, należy odbyć indywidualną rozmowę na temat stanu 

zdrowia i jego wpływu na przebieg nauki. 

Wsparcie jest świadczone po analizie relacji pomiędzy problemem zdrowotnym 

studenta/ucznia a jego/jej niezdolnością do realizacji normalnego trybu nauki. 

Rozwiązania sugerowane przez specjalistę ds. niepełnosprawności muszą być zgodne 

ze wszystkimi wymaganiami programowymi i przedmiotowymi. Z tego względu 

pierwszorzędne znaczenie ma bliska współpraca z osobami odpowiedzialnymi za dydaktykę 

w danej instytucji. 

BON może pomagać i doradzać studentom/uczniom w zakresie ubiegania się o specjalne 

stypendia oraz w realizacji wszelkich zaleceń ułatwiających danej osobie naukę. Nie 

wszystkie udogodnienia wymagają wsparcia finansowego. Przykładowo, pracownicy 

odpowiedzialni za obsługę studentów/uczniów niepełnosprawnych mogą uzgadniać 

dodatkowy czas przeznaczony na wykonanie prac oraz wcześniejsze przekazywanie 

materiałów dydaktycznych (także w formatach alternatywnych). Tacy pracownicy muszą być 

odpowiednio przeszkolonymi ekspertami dysponującymi dużym doświadczeniem 

we współpracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Powinni mieć taką wiedzę na temat rodzajów wsparcia i sposobów nauki, z których mogą 

nie zdawać sobie sprawy nawet sami studenci/uczniowie. Studenci i uczniowie zazwyczaj 

chwalą sobie następujące przykłady wsparcia: 

• Technologia – specjalistyczne oprogramowanie np. do tzw. mind-mappingu 

i rozpoznawania głosu, szkolenia z wykorzystania takiego oprogramowania oraz sprzęt 

komputerowy wyposażony w akcesoria dopasowane do potrzeb studenta. 

• Sprzęt – ergonomiczne krzesło, lodówka w pokoju studenta do przechowywania 

lekarstw, dopasowane drzwi. 
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• Wsparcie osobiste - asystent pomagający studentowi w robieniu notatek lub 

w bibliotece, pomoc w laboratorium, specjalnie przeszkolona osoba do pomocy 

osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, np. tłumacz języka migowego lub mentor 

pomagający w adaptacji do życia uniwersyteckiego. 

• Ustalenia dot. studiów - dodatkowe wsparcie w planowaniu zadań i zaliczeń, list lektur 

oraz dostępnych materiałów, a także umożliwianie aranżacji dodatkowego czasu na 

egzaminach i testach oraz wsparcie podczas praktyk i prac terenowych. 

 

Wszystkie usługi należy świadczyć zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Powinno się 

jednak upewnić, że wymogi te opierają się na rzeczywistych zagrożeniach, a nie 

spekulacjach, stereotypach i generalizacjach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. 

 

2. Prawa i obowiązki studentów/uczniów niepełnosprawnych 

Studenci/uczniowie z niepełnosprawnościami i przewlekle chorzy powinni sami ubiegać 

się o odpowiednie wsparcie. Szkoła nie może ponosić odpowiedzialności za brak 

udzielenia wsparcia, jeżeli dana osoba o takie wsparcie nie wystąpiła. 

Niepełnosprawni studenci i uczniowie mają prawo do: 

• uczestniczenia w zajęciach i wykładach w takim samym stopniu, jak inni 

studenci/uczniowie, 

• dostępu do informacji pisemnej i ustnej (dostęp do bibliotek, tablic ogłoszeniowych, 

wykładów), 

• jednakowej weryfikacji wiedzy i umiejętności - takiej, jak w przypadku 

studentów/uczniów pełnosprawnych (te same egzaminy), 

• poufności danych dotyczących stanu zdrowia i leczenia, 

• uzgodnionego dostosowania lub zmiany w przebiegu studiów/nauki – bez pośrednictwa 

BON, 

• przeglądu dokumentów złożonych w BON, 

• przeglądu wszystkich dokumentów wysłanych przez BON w imieniu studenta /ucznia, 

• rekomendacji i negocjacji z BON w zakresie wszelkiego wsparcia, jakiego Biuro 

zamierza udzielić danej osobie. 

Obowiązki studenta/ucznia zarejestrowanego w BON obejmują: 

• realizację programu nauki zgodnie ze stosownymi wymaganiami; 

• informowanie BON o aktualnych potrzebach i sugerowanie sposobu zaspokojenia tych 

potrzeb, 

• informowanie BON o potrzebach w odpowiednim terminie, z jak największym 

wyprzedzeniem, 

• działanie we własnym imieniu, 
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• aktualizowanie danych kontaktowych, 

• aktualizowanie dokumentacji medycznej w razie zmiany stanu zdrowia lub 

przeterminowaniu się złożonej dokumentacji, a także w przypadku utraty stabilności 

stanu zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami). 

 

3. Formy wsparcia 

Wsparcie generalne 

W celu właściwego i efektywnego wspierania studentów i uczniów z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności w zdobyciu „umiejętności uczenia się” personel uczelni wyższych 

i zawodowych musi dysponować odpowiednim poziomem „świadomości 

niepełnosprawności” i „świadomości procesu uczenia się”. Należy znaleźć odpowiednią 

równowagę pomiędzy tymi dwoma kwalifikacjami. 

Proponuje się wstępny model konceptualizacji podejścia do szkolenia studentów 

i uczniów z niepełnosprawnościami: „model 4 R nabywania umiejętności uczenia się”. 

Podstawowym elementem tego modelu jest odzwierciedlenie doświadczenia w zakresie 

wcześniejszego i obecnego uczenia się (Reflect). Ponadto, model obejmuje rozpoznanie 

podejść stosowanych w nauce (Recognize), ocenę ich skuteczności i adekwatności 

w innych sytuacjach edukacyjnych (Review), a w końcu także ponowne wykorzystanie 

danej umiejętności uczenia się (Re-use). Model ma charakter cykliczny. 

 

  

Wizualizacja modelu 4 R – nabywania umiejętności uczenia się. 
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Studenci/uczniowie mogą wymagać przeszkolenia w którymś z czterech elementów 

modelu i przy wykorzystaniu różnorodnych stylów nauczania. Przykładowo, mogą 

potrzebować zademonstrowania. jak odzwierciedlać doświadczenie. Rozpoznanie 

sposobu w jaki się wcześniej uczyli można odnieść bezpośrednio do teorii uczenia się. 

Przegląd i ocena umiejętności uczenia się mogą z kolei mieć miejsce podczas sesji 

grupowych. Ponowne wykorzystanie rozpoznanych umiejętności uczenia się może 

obejmować analizę zadań oraz mentoring ze strony rówieśników lub nauczycieli.  

Aby szkolenie uczniów i studentów niepełnosprawnych w zakresie umiejętności uczenia 

się było skuteczne, nauczyciele muszą posiadać profesjonalne umiejętności analizy 

aktualnego i potencjalnego sposobu uczenia się. Niektórzy studenci/uczniowie 

niepełnosprawni mogą wymagać wsparcia zarówno podczas zajęć w szkole, jak i poza 

nią. 

 

Zakwaterowanie 

Placówki edukacyjne, które pragną w jak największym stopniu uwzględnić potrzeby uczniów 

i studentów z niepełnosprawnością ruchową, nie powinny skupiać się wyłącznie na 

wprowadzaniu udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, lecz przyjąć bardziej 

proaktywne podejście i postawić na projektowanie uniwersalne. Jego istotą jest odejście od 

próby zrealizowania potrzeb konkretnej jednostki na rzecz stworzenia środowiska 

przyjaznego dla wszystkich uczniów i studentów. 

Poniżej przedstawiono listę warunków, jakie musi spełniać przestrzeń mieszkalna przyjazna 

uczniom i studentom z niepełnosprawnością ruchową: 

 szerokie drzwi zewnętrzne (800 mm) i wewnętrzne (750 mm)  

 przystosowana kuchnia 

 przystosowana łazienka 

 bezprogowa kabina prysznicowa 

 winda dostępna dla wózków inwalidzkich 

 podnośnik sufitowy lub wolnostojący 

 bezprogowe wyjście na zewnątrz lub specjalna rampa 

 bezprogowe wejście do łazienki 

 bezprogowe wejście do sypialni 

 domofon umieszczony na odpowiedniej wysokości 

Powyższe udogodnienia powinny się znaleźć w pomieszczeniach mieszkalnych 

w akademikach we wszystkich kategoriach cenowych. Cena mieszkania w akademiku 

dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie może przewyższać cen 

w akademikach oferowanych uczniom i studentom bez niepełnosprawności.  

 

Usługi świadczone na rzecz uczniów i studentów z niepełnosprawnością ruchową 

Wszelkim rodzajom usług świadczonych na rzecz uczniów i studentów 

z niepełnosprawnością ruchową przyświeca wspólny cel:  
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- ograniczenie lub wyeliminowanie przeszkód, jakie studenci z niepełnosprawnością 

ruchową napotykają podczas studiów; 

- zapewnienie równych szans, co nie jest jednak równoznaczne z zagwarantowaniem 

jednakowych wyników. 

Dla wielu uczniów i studentów z niepełnosprawnością ruchową kluczem do sukcesu w nauce 

jest wprowadzenie odpowiednich usprawnień, adaptacji i modyfikacji. 

Niektóre z nich nie są skomplikowane ani kosztowne, inne jednak wymagają wprowadzenia 

zmian w otoczeniu lub zapewnienia dodatkowych usług. 

Adaptacje, usprawnienia i modyfikacje muszą być dostosowane do potrzeb uczniów 

i studentów, a także do ich indywidualnego stylu nauki i zainteresowań. Nie zawsze da się 

przewidzieć, jakie usprawnienia pomogłyby konkretnej osobie, a także jak by je ona oceniła. 

 

Transport 

Jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba, uczniom i studentom z niepełnosprawnością ruchową 

należy bezwzględnie zapewnić transport. Można w tym zakresie skorzystać z szeregu 

różnych rozwiązań w zależności od stopnia niepełnosprawności: 

- W wielu sytuacjach wystarczy dostępny dla osób z niepełnosprawnością transport 

publiczny. Należy opracować odpowiednie trasy w oparciu o indywidualną sytuację danej 

osoby (miejsce zamieszkania, możliwość korzystania z konkretnych środków transportu). 

W niektórych sytuacjach i krajach korzystanie z transportu publicznego przez cały rok nie 

jest możliwe (deszcz, niskie temperatury). 

- Samochody osobowe, jeśli dana osoba korzysta z wózka manualnego i jest w stanie 

przesiąść się do samochodu. 

- Specjalnie przystosowane busy i minivany, które umożliwiają pozostanie w wózku 

podczas podróży. 

- Specjalnie przystosowane samochody prowadzone przez ucznia lub studenta – jeśli to 

możliwe, należy zapewnić wsparcie finansowe. Ważne jest również, by udostępnić 

osobom z niepełnosprawnością odpowiednie miejsca parkingowe.  

 

Sale wykładowe 

Wszystkie sale wykładowe ze stałym układem miejsc siedzących, które mogą pomieścić co 

najmniej cztery osoby, muszą spełniać pewne wymagania. Liczba miejsc przeznaczonych 

dla osób na wózkach inwalidzkich zależy od wielkości sali. Jeśli na sali znajduje się ponad 

300 miejsc, obowiązują również wymagania dotyczące rozmieszczenia miejsc 

przeznaczonych dla osób na wózkach inwalidzkich. Ważne jest, by miejsca zlokalizowane 

bezpośrednio przy przejściu były pozbawione podłokietników lub by podłokietniki można było 

zdemontować, a także by do miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przylegały siedzenia 

przeznaczone dla osób im towarzyszących. 
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Pytania generalne 

 Czy ławki i stoły mają odpowiednią wysokość lub czy ich wysokość można regulować 

zgodnie z potrzebami osób na wózkach inwalidzkich? 

 Czy osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, mają wybór miejsc w sali 

wykładowej? 

 Jeśli przestrzeń przeznaczona dla osób na wózkach inwalidzkich jest ograniczona, jakie 

działania podjęto, by sprostać dodatkowym wymogom, takim jak zapewnienie im miejsc 

w niewielkiej odległości od rzutnika czy mówcy? 

 Czy są dostępne miejsca siedzące, które gwarantują odpowiednie oparcie dla pleców? 

 Jeśli na sali korzysta się z mikrofonów, czy są one dostępne dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową? 

 

Rozmieszczenie siedzeń podczas wykładów 

1. Styl: teatr 

Jest to najprostsze rozwiązanie, które przypomina rozmieszczenie siedzeń w teatrze, gdzie 

fotele tworzą równe rzędy. 

Zalety:  

 Wszystkie siedzenia są zwrócone do przodu sali. 

 Miejsce na sali jest wykorzystane do maksimum. 

Wady:  

 W wielu salach wykładowych osoby na wózkach inwalidzkich nie mogą wybrać części sali, 

w której chciałyby usiąść, bądź wybór ten jest bardzo ograniczony. 

 W niektórych salach wykładowych osoby na wózkach inwalidzkich mogą zająć miejsce 

wyłącznie z przodu lub z tyłu, co może stanowić ograniczenie, jeśli chcą usiąść wspólnie 

z przyjaciółmi. 

 Rozmieszczenie siedzeń ma charakter zamknięty. Aby dostać się swojego miejsca lub 

wyjść z sali, trzeba przeciskać się obok innych słuchaczy. 

 Przejścia powinny zapewniać wystarczający dostęp do siedzeń. Niemożliwe jest jednak, 

by były one na tyle szerokie, żeby pomieścić osoby na wózkach inwalidzkich. 

 Brak ławek utrudnia sporządzanie notatek, co może stanowić problem dla osób na 

wózkach inwalidzkich i/lub o słabej koordynacji. 

 Uczestnicy zajęć nie są zwróceni twarzami do siebie, co utrudnia interakcję. Jest ona 

ograniczona zwłaszcza w przypadku osób, które nie są w stanie się odwrócić. 
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2. Styl: sala szkolna 

To rozwiązanie przypomina rozmieszczenie siedzeń w sali szkolnej lub wykładowej, gdzie 

krzesła i ławki stoją w równych rzędach. 

Zalety:  

 Wszystkie siedzenia są zwrócone do przodu sali. 

 Krzesła można przestawiać, co daje większy wybór miejsc osobom na wózkach 

inwalidzkich. 

 Ławki ułatwiają sporządzanie notatek, co ma szczególne znaczenie dla osób na wózkach 

inwalidzkich. 

Wady:  

 Także i w tym przypadku rozmieszczenie siedzeń ma charakter zamknięty. Dostanie się 

do swojego miejsca i wyjście z sali jest utrudnione, szczególnie dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową. 

 Przejścia powinny zapewniać wystarczający dostęp do siedzeń. Szczególne istotne jest 

to, by osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich także mogły zająć miejsca.  

 Ławki sprawiają, że przestrzeń nie jest wykorzystana do maksimum. 

 Słuchacze nie są zwróceni przodem do siebie, co utrudnia interakcję. W przypadku osób 

o ograniczonej mobilności, które nie są w stanie się odwrócić, interakcja jest ograniczona. 
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3. Styl: jodełka 

Rozwiązanie to przypomina styl sali szkolnej, z tym że rzędy krzeseł i ławek są ustawione 

pod kątem i zwrócone do środka. 

Zalety:  

 Wszystkie siedzenia są ustawione pod kątem w stronę podium. 

 Wszystkie siedzenia są zwrócone do przodu sali. 

 Można wygodnie sporządzać notatki oraz spożywać posiłki i napoje. 

Wady:  

 Rozmieszczenie siedzeń ma charakter zamknięty, co utrudnia dostanie się do swojego 

miejsca i wyjście z sali. 

 Przejścia powinny zapewniać wystarczający dostęp do siedzeń. 

 Ławki sprawiają, że przestrzeń nie jest wykorzystana do maksimum. 

 Słuchacze nie są zwróceni przodem do siebie, co utrudnia interakcję. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Styl: litera U 

Jak wskazuje nazwa, rozwiązanie to przypomina kształtem literę U, gdzie ławki i krzesła 

tworzą otwarty układ i są zwrócone do wewnątrz. 

Zalety:  

 Rozmieszczenie siedzeń ma charakter otwarty, co pozwala wydzielić centralny punkt lub 

strefę prezentacji. Osoby z niepełnosprawnością ruchową bez problemu widzą wszystkie 

prezentacje i mogą uczestniczyć w dyskusji. 

 To rozwiązanie umożliwia mówcy podchodzenie do poszczególnych słuchaczy, w tym 

tych z niepełnosprawnością ruchową, i włączanie ich w dyskusję.  

 Uczestnicy zajęć są zwróceni twarzą do siebie, co ułatwia interakcję. 

Wady:  

 Powierzchnia nie jest maksymalnie wykorzystana ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc. 



31 

 

 Jako że znaczna część miejsc jest skierowana przodem do strefy prezentacji, ważne jest, 

by osoby z niepełnosprawnością ruchową miały możliwość usiąść tam, gdzie będzie im 

najwygodniej. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Styl: podkowa 

Rozwiązanie to przypomina rozmieszczenie siedzeń na kształt litery U, jednak w tym 

przypadku na sali nie ma ławek, a jedynie krzesła, które tworzą otwarty układ i są 

skierowane do wewnątrz. 

Zalety:  

 Rozmieszczenie siedzeń ma charakter otwarty, co pozwala wydzielić centralny punkt lub 

strefę prezentacji, widoczne dla każdego słuchacza, także osoby na wózku inwalidzkim. 

 To rozwiązanie umożliwia mówcy podchodzenie do poszczególnych słuchaczy i włączanie 

ich w dyskusję. 

Wady:  

 Powierzchnia nie jest maksymalnie wykorzystana ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc. 

 Przejścia powinny zapewniać wystarczający dostęp do siedzeń i uwzględniać osoby 

poruszające się na wózkach.  

 Brak ławek utrudnia sporządzanie notatek. 
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Jeśli to możliwe, podczas przypisywania sal należy wziąć pod uwagę wymogi w zakresie 

dostępności oraz ograniczenia ruchowe uczestników zajęć. 

 

Usługi świadczone na rzecz studentów i uczniów niewidomych i słabowidzących 

Laboratoria komputerowe 

Obecnie podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez uczniów i studentów 

z dysfunkcjami wzroku jest komputer. Zarówno osoby niewidome, jak i słabowidzące 

korzystają ze zwykłych komputerów wyposażonych w dodatkowe oprogramowanie lub 

urządzenia takie jak monitory i drukarki brajlowskie. 

Dzięki oprogramowaniu adaptacyjnemu pisanie, czytanie oraz korzystanie z poczty 

elektronicznej i Internetu jest możliwe nawet dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Urządzenia pomocnicze umożliwiają czytanie tekstów i drukowanie ich brajlem. 

Komputery przystosowane do potrzeb niewidomych uczniów i studentów powinny być 

wyposażone w czytniki ekranowe. Niektóre komputery na uczelniach wyższych i w szkołach 

zawodowych dysponują oprogramowaniem Window-Eyes oraz JAWS, a także syntezatorem 

mowy – w formie urządzenia zewnętrznego lub oprogramowania zainstalowanego na karcie 

dźwiękowej komputera. Udogodnienia te umożliwiają osobom niewidomym samodzielną 

pracę, gdyż pozwalają czytać teksty na ekranie komputera, edytować dokumenty 

i przygotowywać prace w klasycznym druku. Urządzenia skanujące oraz oprogramowanie 

rozpoznające mowę pozwalają niewidomym uczniom i studentom czytać teksty, które są 

dostępne w wersji drukowanej – książki, gazety, magazyny czy materiały rozdawane przez 

wykładowców podczas zajęć. Uczniowie i studenci z dysfunkcją wzroku z reguły wybierają 

duże monitory (19-21 cali), które pozwalają im znacznie powiększyć tekst. Oprogramowanie 

służące do powiększania tekstu – takie jak ZoomText czy Lunar – może stanowić 

dodatkową pomoc w powiększaniu wybranych części obrazu. Ponadto niektóre komputery 

dysponują oprogramowaniem, które umożliwia dobór kolorów najbardziej odpowiednich dla 

danej dysfunkcji wzroku. Do dyspozycji uczniów i studentów z dysfunkcjami wzroku są 

również ekrany powiększające, dzięki którym można czytać wydrukowany tekst 

w dowolnym powiększeniu i w kolorach najodpowiedniejszych dla danej dysfunkcji. 

Urządzenie transmituje obraz tekstu z kamery na wbudowany ekran bądź na monitor 

komputera. 

Laboratoria komputerowe dostosowane do potrzeb uczniów i studentów z niepełnosprawnością 

powinny być wyposażone w następujące udogodnienia: stacje robocze, drukarki zwykłe 

i brajlowskie, ekrany powiększające, kserokopiarki brajlowskie.  

Biblioteki powinny oferować: stacje robocze w pomieszczeniu z katalogiem kartkowym, 

kabiny do pracy indywidualnej (wyposażone w drukarki i monitory brajlowskie oraz 

skanery), kabiny wyposażone w komputery z oprogramowaniem do powiększania tekstu oraz 

ekrany powiększające. 
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Orientacja przestrzenna 

Niewidomi i słabowidzący uczniowie i studenci mogą zwrócić się z prośbą o wsparcie 

instruktora orientacji przestrzennej, który pomoże im zapoznać się z topografią terenu uczelni 

wyższej lub szkoły zawodowej oraz z trasą z domu do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia. 

Usługa ta nie obejmuje szkolenia z zakresu poruszania się. Zadanie instruktora polega 

wyłącznie na zapewnieniu okresowego wsparcia w przyswojeniu topografii kampusu. Uczelnia 

wyższa czy szkoła zawodowa nie mają obowiązku oferować niewidomym i słabowidzącym 

uczniom i studentom stałej pomocy w poruszaniu się po kampusie. 

Należy zapewnić mapę dotykową budynków danej placówki edukacyjnej. 

Mile widziane są rozwieszane na drzwiach sal tabliczki brajlowskie z nazwami i numerami sal 

oraz nazwiskami wykładowców. 

 

Alternatywne materiały dydaktyczne 

Rozwiązania, które stanowią alternatywę dla tradycyjnego druku, umożliwiają niewidomym 

i słabowidzącym uczniom i studentom dostęp do tych samych tekstów, które czytają ich 

koledzy i koleżanki. Alternatywy obejmują: nagrania audio, komputerowe pliki tekstowe, 

teksty brajlowskie i teksty pisane powiększoną czcionką. BON powinno oferować 

następujące usługi: 

1. Nagrania książek i innych tekstów drukowanych 

Zapewnienie nagrań audio tekstów drukowanych to jeden z obowiązków Biblioteki Cyfrowej, 

która może stanowić dział BON. 

Personel Biblioteki Cyfrowej nagrywa w technologii cyfrowej teksty, na które złożono 

zamówienie. Użytkownicy mogą odtwarzać dowolnie wybrane rozdziały, strony czy przypisy 

na komputerach wyposażonych w kartę dźwiękową. Zamówienia należy składać 

w Bibliotece Cyfrowej. Jeśli tekst, o który poproszono, nie jest dostępny w danej 

szkole zawodowej lub uczelni wyższej, jego kopia powinna zostać dostarczona do 

Biblioteki Cyfrowej. Nagranie jest zazwyczaj dostępne po dwóch-czterech tygodniach od 

złożenia zamówienia, w zależności od objętości danego tekstu. 

Biblioteka Cyfrowa może stanowić część biblioteki danej szkoły zawodowej lub uczelni 

wyższej, a z jej zbiorów mogą korzystać wszyscy zainteresowani – nie tylko uczniowie 

i studenci oraz personel danej placówki. Zamówienia na teksty, które nie są dostępne 

w zbiorach Biblioteki Cyfrowej, mogą jednak składać wyłącznie uczniowie i studenci oraz 

członkowie personelu zarejestrowani w BON. 

2. Komputerowe pliki tekstowe 

Materiały w formacie komputerowych plików tekstowych niewidomi uczniowie i studenci 

mogą: 

a) drukować w Braille’u, 

b) odsłuchiwać przy pomocy syntezatora mowy, 

c) odczytywać przy pomocy monitora brajlowskiego. 
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Aby przetworzyć dane materiały na komputerowy plik tekstowy, należy je przepisać na 

komputerze (rzadsze rozwiązanie) lub zeskanować przy pomocy skanera, a następnie 

przekonwertować na plik tekstowy przy użyciu oprogramowania rozpoznającego tekst 

(zeskanowane obrazy są przekazywane do komputera jeszcze przed analizą tekstu i jego 

konwersją na plik tekstowy). Ze względu na niedoskonałości tekstu drukowanego niektóre pliki 

tekstowe wymagają po zeskanowaniu wielogodzinnej korekty. 

Osoby, które pragną skorzystać z tej usługi, powinny złożyć zamówienie w Bibliotece 

Cyfrowej. Jeśli tekst, o który poproszono, nie jest dostępny w danej szkole zawodowej 

lub uczelni wyższej, jego kopia powinna zostać dostarczona do Biblioteki Cyfrowej . 

Czas oczekiwania na konwersję tekstu drukowanego na komputerowy plik tekstowy zależy 

od objętości tekstu drukowanego i jakości druku. 

Usługę tę poleca się szczególnie nauczycielom akademickim, którzy mają w swojej grupie 

osobę niewidomą. Nauczyciel powinien złożyć zamówienie na wybrane materiały w Bibliotece 

Cyfrowej na przynajmniej trzy dni przed datą zajęć, podczas których planuje ich użyć. 

3. Materiały dydaktyczne w Braille’u 

Alfabet Braille’a (do niedawna jedyne medium pozwalające niewidomym samodzielnie pisać 

i czytać) nie jest już używany tak często jak kiedyś. Głównym powodem spadającej 

popularności brajla jest to, że urządzenia brajlowskie (np. monitory, drukarki czy notatniki) są 

znacznie droższe niż urządzenia oparte na technologii TTS (text-to-speech). Syntezatory 

mowy działają zazwyczaj szybciej i wymagają mniejszego nakładu pracy ze strony 

użytkownika. Korzystanie wyłącznie z syntezatorów mowy ma jednak istotne wady – 

przyczynia się do nieprawidłowej ortografii i interpunkcji, a także niechlujnego układu tekstu. 

W obliczu błyskawicznego postępu technologicznego brajl zyskuje na użyteczności w nowych 

kontekstach i pozostaje nieocenionym narzędziem dla ludzi wykształconych. 

BON powinno dysponować odpowiednim sprzętem umożliwiającym tworzenie wysokiej 

jakości kopii w Braille’u. Ważne jest, by można było drukować w Braille’u komputerowe pliki 

tekstowe. Osoba zwracająca się z prośbą o taki wydruk powinna dostarczyć do BON 

komputerowy plik tekstowy na płycie lub pocztą elektroniczną. 

Przekonwertowanie drukowanego tekstu na alfabet Braille’a wymaga czasu i wysiłku, gdyż 

tekst trzeba najpierw zeskanować lub przepisać na komputerze. Z usługi mogą korzystać nie 

tylko niewidomi studenci, lecz również nauczyciele akademiccy, którzy mają w grupie osoby 

posługujące się Braillem. 

4. Materiały dydaktyczne w powiększonym druku 

Powiększony druk umożliwia uczniom i studentom z dysfunkcjami wzroku samodzielne 

czytanie. Podczas przygotowywania powiększonych kopii tekstu należy pamiętać o: (1) 

odpowiednim dostosowaniu rozmiaru czcionki do rodzaju dysfunkcji wzroku, (2) zapewnieniu 

odpowiedniego kontrastu między czcionką a tłem, (3) zachowaniu przejrzystego układu 

tekstu. 

Technologie komputerowe są już dziś codziennością, zatem każdy, kto posiada podstawowe 

umiejętności z zakresu edycji tekstu, może tworzyć powiększone wydruki dla uczniów 

i studentów z dysfunkcjami wzroku. Wydruki takie można uzyskać z każdego komputerowego 

pliku tekstowego. 
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Jeśli dokument powstał w programie do edycji tekstu, stworzenie bardziej czytelnej kopii wymaga 

wyłącznie zmiany bądź powiększenia czcionki. Zaleca się wybór czcionki o prostej grafice, 

np. Arial, Tahoma czy Verdana. Zazwyczaj optymalny rozmiar czcionki to 16-18 punktów. 

Występują jednak znaczne różnice w dysfunkcjach wzroku poszczególnych osób, dlatego 

wielkość i rodzaj czcionki należy zawsze skonsultować z uczniem lub studentem, który 

będzie korzystał z tekstu. Czcionka o rozmiarze 18 i więcej punktów z reguły ogranicza 

czytelność tekstu, gdyż zmniejsza liczbę słów w wierszu do dwóch lub trzech. To z kolei 

może przełożyć się na gorsze rozumienie tekstu i jego struktury. Pogrubiona czcionka 

dodatkowo zwiększa czytelność i przejrzystość tekstu. 

Następujące przykłady ilustrują różnice między drukiem zwykłym i powiększonym:  

(a)  druk zwykły (Times New Roman, 11 punktów): 

Na wykształcenie powinno składać się żywe życie, a nie martwa nauka – Nikołaj Gogol 

(b)  druk powiększony (Tahoma, 18 punktów): 

Na wykształcenie powinno składać się żywe życie, 

a nie martwa nauka – Nikołaj Gogol 

(c)  druk powiększony (Arial, 18 punktów, pogrubiony): 

Na edukację powinno składać się żywe życie, a nie 

martwa nauka – Nikołaj Gogol 

Jeśli dany materiał nie jest dostępny w formacie komputerowego pliku tekstowego, można go 

powiększyć przy użyciu kserokopiarki. Należy jednak pamiętać, że czytanie  z arkuszy 

o formacie A3 lub większym nie jest wygodne. 

BON może przygotować materiały w powiększonym druku na prośbę studenta/ucznia 

z dysfunkcją wzroku oraz nauczyciela, który ma w grupie taką osobę. 

W Centrum Komputerowym dla Studentów Niepełnosprawnych na Uniwersytecie 

Warszawskim zarówno studenci, jak i kadra akademicka mogą korzystać z kserokopiarek 

i ekranów powiększających. 

 

Usługi świadczone na rzecz studentów i uczniów niesłyszących i słabosłyszących 

Charakterystyka 

Niesłyszący studenci/uczniowie uczelni wyższych i szkół zawodowych mogą 

wykazywać niektóre lub wszystkie z poniższych cech: 

1. Trudności z czytaniem ze zrozumieniem, w tym notatek z wykładów, zadań domowych 

i podręczników. 

2. Ograniczone słownictwo, o czym świadczą: 

a. korzystanie z poszczególnych słów tak, jakby miały one stałe znaczenie odnoszące 

się wyłącznie do minionych doświadczeń; 
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b. rozumienie i używanie znacznie bardziej ograniczonego zakresu słów, niż można by 

oczekiwać; 

c. trudności z przyswajaniem i stosowaniem nowej terminologii technicznej lub 

używaniem codziennych słów w specyficznych kontekstach technicznych i/lub 

przyswajanie tych umiejętności z opóźnieniem. 

3. Błędna interpretacja przedstawianych informacji, szczególnie tam, gdzie może wystąpić 

dwuznaczność w zakresie terminologii czy frazeologii. 

4. Niepoprawne końcówki czasowników i błędy ortograficzne w pracach pisemnych. 

5. Błędy składniowe, np. niepoprawny szyk zdań, opuszczanie wyrazów, wstawianie 

zbędnych wyrazów i inne nieprawidłowości w użyciu języka narodowego. 

6. Nieodpowiedni lub niedojrzały styl w zadaniach domowych. 

7. Trudności ze stosowaniem argumentacji i elementów dyskursywnych w zadaniach 

domowych, szczególnie takich, które bazują na myśleniu abstrakcyjnym, a nie 

obserwacjach praktycznych. 

Trudności z czytaniem mogą oznaczać, że niesłyszący uczniowie i studenci 

potrzebują: 

1. Więcej czasu na przeczytanie, zrozumienie i przyswojenie informacji. 

2. Możliwości częstszego niż w przypadku przeciętnego ucznia czy studenta korzystania 

ze słowników i dodatkowych źródeł, a także pomocy nauczyciela, aby sprawdzić, czy 

poprawnie zrozumieli tekst. 

3. Więcej czasu na zaplanowanie, sformułowanie, napisanie i sprawdzenie pracy. 

Świadomość własnych ograniczeń często niekorzystnie przekłada się na odbiór własny 

pracy i wiarę w odpowiednie jej zaprezentowanie. 

Cechy te nie mają nic wspólnego z możliwościami intelektualnymi i potencjałem 

niesłyszącego ucznia lub studenta. 

Co może okazać się pomocne? 

1. Przejrzyste i precyzyjne materiały z zajęć. 

2. Jasno sformułowane zadania domowe. 

3. Pytania egzaminacyjne i kryteria oceniania, które nie pozostawiają miejsca na niejasności 

i zawierają wyłącznie słowa, które są absolutnie niezbędne. 

4. Świadomość nauczycieli, że osobliwe błędy w pracach pisemnych niesłyszących uczniów 

i studentów najprawdopodobniej wynikają z ich niepełnosprawności, a nie nieuwagi. 

Zalecane jest skupianie się na właściwej treści, a nie nadmierne karanie osobliwych 

błędów (M. Miller: 1996). 

Ocenianie prac niesłyszących uczniów i studentów 

Poniższe wskazówki należy traktować jako sposób oceniania, który skupia się na rozumieniu 

tematu przez danego ucznia lub studenta, a nie na poziomie jego umiejętności językowych. 

Komentarze nauczycieli powinny być formułowane tak, by niesłyszący uczniowie i studenci 

mogli wyciągnąć z nich wnioski. Celem nie jest okazywanie wyrozumiałości, lecz 

zagwarantowanie równych szans: 

1. Jeśli to możliwe, należy oceniać pracę przy użyciu długopisów w dwóch różnych kolorach: 

jednym zapisywać uwagi dotyczące treści i wykorzystania pomysłów, a drugim – uwagi 

dotyczące ortografii, gramatyki, organizacji materiału, wyrażeń językowych itd. 
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2. Jeśli to możliwe, należy oceniać na podstawie treści, argumentacji, analizy itd. 

3. Należy zapisywać konstruktywne uwagi dotyczące zarówno treści, jak i warstwy językowej 

oraz wyjaśniać, co jest wymagane, a co błędne. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o ignorowaniu ortografii, gramatyki, interpunkcji czy składni 

i ocenianiu wyłącznie treści, należy poinformować o tym ucznia/studenta. 

5. Jeśli to możliwe, należy omówić pracę z uczniem/studentem. 

6. Należy sprawdzić, w jakim stopniu uczeń/student rozumie techniczne aspekty języka 

i prezentacji. Niektórzy mają wiedzę, ale nie potrafią jej wykorzystać, innym natomiast 

brakuje podstawowej wiedzy. Należy ustalić, jaki poziom poprawności jest osiągalny dla 

danego ucznia/studenta, a także wskazać źródła, które mogą okazać się pomocne. 

7. Należy zaznaczać błędy na marginesie, a nie bezpośrednio nad miejscem, gdzie się 

pojawiły. Celem jest to, by uczeń/student sam znalazł błędy i je poprawił. 

8. Należy korzystać z dogodnego systemu symboli, gdzie np. ‘o’ może oznaczać ortografię, 

‘s’ – strukturę zdania, ‘i’ – interpunkcję, ‘g’ – gramatykę, a ‘u’ – układ tekstu (prezentację). 

9. Jeśli uczeń/student nie dysponuje świadomą wiedzą na temat języka i prezentacji, 

konieczne będzie omówienie błędów krok po kroku i wyjaśnienie, dlaczego niezbędne są 

poprawki. 

 

Urządzenia adaptacyjne dla uczniów i studentów z dysfunkcją słuchu 

Osoby ze znaczną i umiarkowaną dysfunkcją słuchu z reguły są w stanie odbierać i rozumieć 

sygnały dźwiękowe przy użyciu aparatów słuchowych lub innych połączonych z nimi urządzeń 

pomocniczych. Urządzenia, które działają w oparciu o fale radiowe FM, transmitują fale 

dźwiękowe z mikrofonu mówcy do odbiorników połączonych z aparatami słuchowymi uczniów 

czy studentów. Technologia ta pozwala o wiele lepiej rozumieć mowę osób, które znajdują 

się w pewnej odległości. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby placówki edukacyjne zainstalowały bazujące na 

falach radiowych FM przekaźniki o częstotliwości między 72 a 76 MHz. Ponadto szkoły 

i uczelnie powinny zapewnić przenośne zestawy przekaźników i odbiorników. W przypadku 

urządzenia przenośnego, nauczyciel mówi do mikrofonu podłączonego do przekaźnika, 

natomiast w przypadku urządzeń stacjonarnych system aktywuje się automatycznie, gdy tylko 

włączony jest wzmacniacz dźwięku. Uczeń lub student korzystający z przenośnego zestawu 

opartego na falach radiowych FM może poprosić nauczyciela o podłączenie mikrofonu do 

przekaźnika. Dla nauczycieli powinna to być standardowa procedura, która umożliwia uczniom 

i studentom z dysfunkcjami słuchu pełne uczestnictwo w zajęciach i wykładach. 

Osoby z dysfunkcją słuchu, które uczą się lub pracują w szkole zawodowej lub uczelni wyższej, 

mogą wypożyczyć przenośne zestawy bazujące na falach radiowych FM w BON. 

 

Tłumacze języka migowego 

Jeśli niesłyszący lub słabosłyszący uczeń lub student potrzebuje usług tłumacza języka 

migowego, aby móc w pełni uczestniczyć w zajęciach lub wykładach, uczelnia lub szkoła 

może zapewnić mu takie usługi. Tłumacz języka migowego towarzyszy niesłyszącemu lub 

słabosłyszącemu uczniowi lub studentowi podczas zajęć, tłumacząc zarówno dla ucznia lub 

studenta, jak i dla prowadzącego zajęcia. Informacje przekazywane są tak dokładnie, jak to 
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możliwe, choć należy być świadomym ograniczeń wynikających z prędkości podawania 

tekstu, stosowania słownictwa, żargonu technicznego itp. 

Nauczycielom, którzy współpracują z tłumaczami języka migowego mogą przydać się 

następujące sugestie: 

(a) W obecności tłumacza języka migowego nauczyciel powinien zwracać się bezpośrednio do 

niesłyszącego lub słabo słyszącego ucznia lub studenta. Nie powinno się używać takich form 

jak: „proszę mu powiedzieć” lub „proszę ją zapytać”. 

(b)  Należy stosować normalne tempo mówienia i ton głosu. Należy jednak pamiętać, że 

przekazanie przetłumaczonych informacji uczniowi lub studentowi zajmuje zwykle więcej czasu. 

(c)  W salach konferencyjnych i wykładowych tłumacz i niesłyszący lub słabosłyszący uczeń lub 

student zwykle siedzą z dala od siebie. Tłumacz zwykle siedzi blisko wykładowcy. 

(d)  Jeśli podczas wykładu lub prezentacji są wykorzystywane pomoce audiowizualne, należy 

o tym poinformować tłumacza z wyprzedzeniem. 

(e)  Jeśli wykład trwa dłużej niż godzinę, tłumaczowi przysługuje krótka przerwa, aby mógł dalej 

efektywnie pracować. 

(f)  Jeśli wykładowca zapisuje informacje na tablicy, tłumacz powinien siedzieć w takim 

miejscu, aby ją widzieć. Wyjaśniając informacje zapisane na tablicy, wykładowca powinien 

używać odpowiednich wyrażeń, takich jak: „w ostatniej linijce” lub „w lewym, górnym rogu” 

zamiast „tutaj” czy „tam”. 

 

Notatki z zajęć dla niesłyszących i słabosłyszących studentów i uczniów  

Niektórzy niesłyszący i słabosłyszący uczniowie i studenci nie mogą sporządzać notatek 

podczas zajęć, aby móc czytać z ruchu ust lub obserwować tłumacza . BON powinno 

oferować następującą pomoc w uzyskaniu notatek : 

(a)  bezpłatne kserowanie notatek sporządzonych przez innych uczniów lub studentów, 

(b)  znalezienie wolontariuszy, którzy będą gotowi sporządzać notatki dla niesłyszących 

i słabosłyszących studentów i uczniów lub dzielić się własnymi notatkami. 

Niesłyszącym i słabosłyszącym studentom i uczniom przydadzą się również wszelkie 

materiały przygotowane przez nauczycieli na ich zajęcia lub wykłady.  

 

Rola asystenta językowego 

W końcu, z powodu problemów z językiem narodowym, z którymi borykają się niesłyszący 

uczniowie i studenci, każdemu z nich powinna przysługiwać pomoc asystenta językowego, 

który wspiera ucznia lub studenta w rozumieniu i tworzeniu tekstu pisanego poza salą 

wykładową.  

Asystenci językowi pracują ze studentami i uczniami, nie dla nich. Do obowiązków 

asystentów należy: 
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• Wspieranie uczniów i studentów w przygotowaniu prac – tj. sprawdzanie zrozumienia 

polecenia i materiałów pisanych; wsparcie w planowaniu lub organizacji projektów, 

struktury prac pisemnych itp. 

• Udzielanie porad dotyczących prezentacji pisemnych, ustnych lub w języku migowym. 

• Modyfikowanie języka materiałów z zajęć, aby ułatwić zrozumienie tekstów.  

• Modyfikowanie języka egzaminów i poleceń w pracach domowych tam, gdzie to 

konieczne.  

 

Usługi świadczone na rzecz studentów i uczniów z zaburzeniami psychicznymi lub przewlekłymi 

chorobami 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stworzenie odpowiednich warunków dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, aby zapewnić im równe szanse uczenia się na wybranej uczelni lub 

w szkole (The Ottawa Charter for Health Promotion, 1986). 

Obawy i lęki osób prowadzących zajęcia dotyczące tej grupy uczniów lub studentów zwykle 

związane są z ich rzekomo nieprzewidywalnym zachowaniem. Jednak nieprzewidywalne 

zachowania osób z zaburzeniami psychicznymi mają miejsce przede wszystkim w silnie 

patologicznych warunkach podczas leczenia szpitalnego. Większość zaburzeń psychicznych ma 

charakter chroniczny: faza ostra zwykle poprzedza okres remisji lub znaczącej poprawy. W tym 

właśnie okresie uczniowie i studenci mogą podjąć lub kontynuować naukę. W niektórych 

przypadkach osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagają dodatkowego wsparcia, by mogły 

spełnić wymagania uczelni lub szkoły.  

Ponieważ liczne przepisy prawne gwarantują całkowitą poufność danych medycznych uczniów 

i studentów z niepełnosprawnościami, żadne informacje medyczne dotyczące osoby 

niepełnosprawnej nie mogą zostać ujawnione bez jej wyraźnej zgody. Ma to niewątpliwie swoje 

dobre strony, ponieważ zapobiega „przyczepianiu etykietek”, jednak często pozbawia nauczyciela 

podstawowych informacji, które mogą mieć wpływ na interakcję z danym uczniem lub studentem. 

Jeśli jednak uczeń lub student sam poinformuje o swojej przypadłości lub jeśli objawy są tak 

wyraźnie widoczne, że nie ma wątpliwości co do charakteru choroby, do problemu należy podejść 

ze zrozumieniem i elastycznością.  

Bardzo złożona natura problemów wynikających z zaburzeń psychicznych powoduje, że nie ma 

żadnego uniwersalnego zestawu wytycznych, jak należy pomagać tej grupie uczniów i studentów. 

Na tyle, na ile to możliwe powinno się wprowadzać indywidualne rozwiązania, zgodnie 

z potrzebami danej osoby. Można jednak sformułować następujące zasady i sugestie ułatwiające 

kontakt i współpracę z takimi osobami: 

• Należy szanować prawo ucznia/studenta do nieinformowania o swojej chorobie. 

• Student/uczeń powinien być w kontakcie z nauczycielem podczas np. sprawdzania prac 

zaliczeniowych. 

• W niektórych przypadkach zaleca się, aby wymagania na zajęciach zostały tymczasowo 

obniżone, a terminy trudniejszych prac i egzaminów – przedłużone. 

• Zaleca się, by pomagać uczniowi/studentowi w planowaniu jego pracy własnej. 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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• Uczeń/student powinien mieć zagwarantowaną prywatność i dyskrecję we wszystkich 

kwestiach związanych z chorobą i leczeniem. Ważne jest, by zachęcać go do wykonywania 

codziennych czynności i obowiązków. Powinno się go motywować, stawiając precyzyjne cele 

do osiągnięcia i wspierać w skupieniu się na konkretnych zadaniach.  

• Ocena pracy ucznia/studenta powinna opierać się na konkretnych wynikach i zawierać 

przekonujące dowody osiągnięć, które podważą negatywne zdanie ucznia lub studenta 

o samym sobie i niską samoocenę. 

• Jeśli uczeń/student ma trudności z publicznym przemawianiem, powinno się mu umożliwić 

wypowiedź pisemną lub wypowiedź ustną bez wstawania z miejsca.  

Uczniowie i studenci z zaburzeniami psychicznymi oraz przewlekłymi chorobami często mają 

nawroty choroby i okresy pogorszenia nastroju. Zmiany takie często wpływają na ich obecność 

na zajęciach. W niektórych przypadkach nieregularna obecność nie musi jednak prowadzić do 

porzucenia nauki. Należy rozważyć następujące metody zapobiegania rezygnacjom: 

(a)  Zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności bez potrzeby przedstawienia zaświadczenia 

lekarskiego (w ekstremalnych przypadkach do 50% liczby wszystkich zajęć). Wymaga to 

zatwierdzenia przez dziekana wydziału (w przypadku uczelni wyższych) i dotyczy wyłącznie 

programów edukacyjnych, w których przynajmniej część przedmiotów można realizować 

indywidualnie, w domu. 

(b)  Nauka eksternistyczna. W niektórych przypadkach uczeń lub student nie jest w stanie 

uczestniczyć w zajęciach przez dłuższy czas. Wówczas zaleca się, aby pozwolić mu uczyć się lub 

studiować eksternistycznie, o ile program nauczania przewiduje taką możliwość. Doświadczenie 

pokazuje, że nauka eksternistyczna często pozwala uczniom i studentom kontynuować edukację, 

nawet kiedy ich stan się pogarsza. Kursy otwarte i na odległość pozwalają na elastyczniejsze 

podejście do nauki, gdyż uczniowie i studenci mogą pracować we własnym tempie, a większość 

pracy wykonywać w domu. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą od czasu do czasu 

uczestniczyć w zajęciach w otwartym ośrodku kształcenia lub zajęciach wyjazdowych. Podczas 

zajęć wykorzystywane są różnorodne media, w tym internet i telewizja.  

(c)  Dostosowanie sposobu oceny pracy do potrzeb ucznia lub studenta. Przy niektórych 

zaburzeniach psychicznych obecność innych osób może znacząco wpływać na wyniki 

niepełnosprawnych uczniów/studentów. Zaleca się zatem, aby tacy uczniowie/studenci mogli 

podchodzić do niektórych sprawdzianów ustnych w formie pisemnej lub pisać sprawdziany 

w osobnym pomieszczeniu. 

 

Urlop w szkole lub na uczelni 

Coraz więcej przewlekle chorych uczniów i studentów decyduje się wziąć okresowy urlop. 

W takich przypadkach mogą oni zawnioskować o możliwość realizowania programu 

nauczania podczas urlopu. Mogą wówczas zaliczać zajęcia w szkole lub na uczelni 

stopniowo, nawet jeśli przechodzą w tym czasie intensywne leczenie lub terapię. 
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Usługi świadczone na rzecz studentów i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

"Umiejętności uczenia się" jako część programu kształcenia i szkolenia zawodowego  

Umiejętności uczenia się powinno nauczać się wszystkich uczniów i studentów w ramach 

wszystkich programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Ważne jest, aby rozumienie 

uczenia się wpisać do programu wszystkich modułów kształcenia zawodowego 

skierowanych do uczniów i studentów niepełnosprawnych intelektualnie. Takie podejście 

powinno pomóc im odpowiedzieć na pytania dotyczące ich własnej nauki 

w poszczególnych sytuacjach zawodowych: jak, co, gdzie, kiedy, dlaczego? Należy pomóc 

im zastanowić się nad ich umiejętnościami uczenia się, rozpoznać je, ocenić oraz używać 

ich ponownie.  

Uczniowie i studenci kształcący się w ramach ogólnodostępnych programów będą miel i 

możliwość uwzględnienia wcześniejszych i obecnych doświadczeń związanych z nauką na 

danym polu zawodowym. Poprzez uczestnictwo w takich programach będą również mieli 

możliwość poznania doświadczeń pełnosprawnych uczniów i studentów. Autorefleksja 

pomoże im dostrzec podobieństwa i różnice w doświadczeniach związanych z uczeniem 

się. Zrozumienie, jak uczyć się danego zagadnienia w kształceniu zawodowym przyniesie 

korzyści wszystkim. Co najważniejsze, nauczyciele muszą modelować swoją wiedzę 

i zrozumienie umiejętności uczenia się.  

Choć umiejętności uczenia się muszą być zawarte we wszystkich modułach, mogą pojawić 

się takie okresy, tacy uczniowie czy studenci lub takie przypadki niepełnosprawności 

intelektualnej, w związku z którymi trzeba będzie zorganizować dodatkowe szkolenia 

dotyczące umiejętności uczenia się. Takie szkolenia mogą mieć formę osobnego modułu 

lub wsparcia w nauce i powinny być skierowane do uczniów i studentów różnych dyscyplin 

zawodowych. Pozwoli to uczniom i studentom przyjrzeć się różnym podejściom do nauki 

prezentowanym przez różnych nauczycieli, uczniów i studentów w różnych sytuacjach. 

Uważa się, że podczas takich interakcji najważniejsze są umiejętności nauczyciela, 

pomagające każdemu uczniowi i studentowi: 

 określić własny poziom odpowiedzialności za naukę;  

 rozpoznać czynniki osobiste, edukacyjne i inne, które na danym etapie mają na niego 

wpływ;  

 przeanalizować te wpływy i określić wzorce (takie jak atrybucja czy techniki nauczania) 

oraz  

 rozpoznać ich oddziaływanie na uczenie się.  

Doświadczenia związane z uczeniem się, zarówno formalne, jak i nieformalne, powinny 

być regularnie poddawane analizie. Aby tak się stało, wielu uczniów i studentów, 

w szczególności tych z pewnymi niepełnosprawnościami, przynajmniej na początku będzie 

potrzebować instrukcji i wskazówek. 

Jedna ze strategii nauczania, która powinna być zawarta w programach, to rola 

nauczyciela jako „wzorca uczenia się”, który pokazuje i ocenia swoje własne formalne 

i nieformalne doświadczenia związane z uczeniem się.  
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Aby to osiągnąć, większość nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem 

zawodowym będzie potrzebować specjalistycznych szkoleń, ponieważ ich własne 

wcześniejsze doświadczenia związane z uczeniem się mogą być ograniczone.  

Nauczanie umiejętności uczenia się jako odrębnego modułu należy traktować ostrożnie, 

ponieważ uczniowie i studenci często uważają to zagadnienie za nieistotne lub podchodzą 

do niego z lekceważeniem.  

Niektórzy niepełnosprawni intelektualnie uczniowie i studenci (w szczególności osoby 

z zaburzeniami poznawczymi) mogą potrzebować tymczasowego oddzielenia od reszty 

grupy, aby można było zapewnić im dodatkowe szkolenia niezbędne dla wyrównania 

szans.  

 

Inne usługi 

Możliwość wypożyczenia sprzętu 

Studenci, uczniowie i pracownicy ośrodków edukacyjnych z niepełnosprawnością 

wzrokową, słuchową i ruchową powinni mieć możliwość wypożyczenia następującego 

sprzętu przenośnego: 

• komputery typu notebook/laptop, 

• programy do odczytu ekranu (Window-Eyes, Jaws), 

• urządzenia do sporządzania notatek pismem Braille'a (Braille Lite 40), 

• „mówiące” urządzenia do sporządzania notatek (Braille'n Speak, Kajetek), 

• wyświetlacze pisma Braille'a (Combibraille 85), 

• programy do powiększania (Zoom Text, Lunar), 

• klawiatury alternatywne (Magic Wand, Big Keys Keyboard, Comfort Keyboard), 

• czujniki ruchu głową lub innymi częściami ciała zastępujące standardową mysz 

komputerową dla osób, które nie mogą używać rąk (Head Mouse), 

• urządzenia cyfrowe eBeam, przekazujące informacje z tablic suchościeralnych do 

komputerów osobistych, 

• systemy poprawiające słyszenie (oparte na technologii radia FM).  

Formularze wypożyczenia sprzętu powinny być dostępne w BON lub on-line.  

 

Zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności 

Jeśli stan zdrowia ucznia lub studenta poważnie wpływa na jego frekwencję na zajęciach, 

liczba dopuszczalnych nieobecności powinna zostać zwiększona. Decyzja o tym, ile 

nieobecności należy przyznać uczniowi lub studentowi, powinna zostać podjęta 

indywidualnie, po wnikliwej analizie stanu zdrowia ucznia lub studenta. 

Zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności musi być szczegółowo uregulowane 

w zarządzeniach władz uczelni lub szkoły. 
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Niepełnosprawni uczniowie i studenci a języki obce  

Studenci i uczniowie niewidomi i słabo widzący mogą zdecydować się na uczestnictwo 

w zajęciach z języków obcych opartych na metodach niewizualnych. Obecnie zajęcia takie 

odbywają się tylko na jednym poziomie zaawansowania językowego. 

Należy wziąć pod uwagę, że uczniowie i studenci niesłyszący i słabo słyszący mogą wymagać 

specjalnych lekcji języków obcych. 
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III. Procedury egzaminacyjne 

Rzetelna ocena wyników studentów i uczniów niepełnosprawnych często wymaga 

dostosowania procedur egzaminacyjnych do potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności. Należy podkreślić, że w przeciwnym wypadku  szanse osoby 

niepełnosprawnej stają się dużo mniejsze w porównaniu z osobą pełnosprawną. 

Dostosowanie procedur egzaminacyjnych powinno być postrzegane jako tworzenie równych 

szans, a nie jako faworyzowanie czy uprzywilejowane traktowanie. Decyzję o dostosowaniu 

procedur egzaminacyjnych powinny podjąć władze jednostki na wniosek ucznia/ studenta i za 

zgodą BON. 

Czas trwania egzaminów alternatywnych, do których podchodzą uczniowie i studenci 

niepełnosprawni powinien zostać wydłużony o nie więcej niż 50% w stosunku do czasu 

trwania standardowego egzaminu. Dotyczy to również uczniów i studentów 

z niepełnosprawnością ruchową, którzy samodzielnie podchodzą do egzaminu pisemnego. 

 

1. Egzaminy dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową 

Wprowadzenie ułatwień podczas podchodzenia do egzaminów pozwoli studentom i uczniom 

z ograniczoną sprawnością ruchową na rzetelne przedstawienie swojej wiedzy 

i umiejętności, jednocześnie zmniejszając negatywne skutki niepełnosprawności. Jest kilka 

typów ułatwień, które można zasugerować w zależności od uczelni lub szkoły, celów zajęć 

i możliwości studenta lub ucznia. Zorganizowanie i wdrożenie ułatwień to interaktywny 

proces pomiędzy uczniem lub studentem, prowadzącym zajęcia i pracownikami szkoły lub 

uczelni.  

 

Zmiana warunków egzaminacyjnych 

Rodzaj dostosowania Kiedy niezbędne jest dostosowanie 

Zmiana miejsca pisania egzaminu 
Wykorzystanie oddzielnego pomieszczenia, 
które nie rozprasza uwagi, gdzie student lub 
uczeń pisze egzamin sam lub w obecności 
kilku innych studentów lub uczniów 

 Elementy rozpraszające uwagę znacznie 
utrudniają studentowi lub uczniowi utrzymanie 
uwagi i skupienia.  

 Student lub uczeń wykorzystuje ułatwienia, 
które mogą przeszkadzać innym (np. 
urządzenie do rozpoznawania mowy, pomoc 
innej osoby przy pisaniu egzaminu). 

Dodatkowe pomoce 
Osoby pomagające w pisaniu, czytniki, 
napisy w czasie rzeczywistym 

 Student lub uczeń z poważnym 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub 
ograniczoną mobilnością dłoni lub rąk może 
potrzebować pomocy w zapisywaniu 
odpowiedzi na egzaminie.  
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Rodzaj dostosowania Kiedy niezbędne jest dostosowanie 

Wydłużenie czasu 
Ilość przyznanego czasu ustalana jest na 
podstawie indywidualnych potrzeb, z 
uwzględnieniem charakteru i skali 
niepełnosprawności określonych w 
dokumentach ucznia lub studenta, jak 
również ułatwień wykorzystywanych podczas 
egzaminu. 

 Student lub uczeń korzystający z 
dodatkowych urządzeń, metod czy pomocy 
innych osób podczas odczytywania pytań lub 
zapisywania odpowiedzi na egzaminie 
potrzebuje dodatkowego czasu na 
przeniesienie odpowiedzi lub przetworzenie 
materiału.  

Przerwy 

 Student lub uczeń, który bierze przepisane 
przez lekarza leki przeciwbólowe może 
potrzebować przerw podczas egzaminu, aby 
zjeść lub się napić.  

 Student lub uczeń z urazowym 
uszkodzeniem mózgu może potrzebować 
krótkich przerw, by móc ponownie się skupić.  

 Student lub uczeń z niepełnosprawnością 
ruchową mogą potrzebować ruchu, aby 
złagodzić napięcie i obciążenie mięśni.  

 

Studenci lub uczniowie, którzy z powodu problemów ze skupieniem uwagi otrzymali zgodę 

na pisanie egzaminu w miejscu, które w mniejszym stopniu będzie rozpraszało ich uwagę lub 

wydłużenie czasu pisania egzaminu muszą uzgodnić to z pracownikami szkoły lub uczelni. 

Pracownicy mogą również pomóc znaleźć pomieszczenie w pobliżu miejsca, gdzie 

standardowo odbywa się egzamin. 

W przypadku uczniów i studentów z niepełnosprawnością ruchową egzaminy pisemne 

można zastąpić ustnymi. Ewentualnie można zezwolić takim osobom na używanie 

komputera osobistego. 

 

Używanie komputera i/lub urządzeń komputerowych 

Usprawnienie Kiedy niezbędne jest usprawnienie 

Technologia 
wspierająca 
Sprzęt i 
oprogramowanie 

 Student lub uczeń, który nie może w pełni używać rąk, może 
korzystać z komputera z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy, 
aby pisać (dyktować) odpowiedzi na egzaminie.  

 

2. Egzaminy dla osób niewidomych lub słabowidzących 

Obecnie osoby niewidome nie są z zasady zwolnione z podchodzenia do egzaminów 

pisemnych, ponieważ byłoby to nieuzasadnione. Dziesięć lat temu podejście do egzaminu 

pisemnego byłoby dla niewidomych studentów i uczniów dużym wyzwaniem, jednak 
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w dzisiejszych czasach technologia komputerowa pozwala im zdawać egzaminy pisemnie 

i podchodzić do egzaminów w formie drukowanej. 

Podczas egzaminów pisemnych niewidomi studenci i uczniowie powinni mieć możliwość 

stosowania pisma Braille'a, korzystania z komputerów osobistych z syntezatorami mowy lub 

wparcia osoby czytającej. 

W przypadku studentów i uczniów niewidomych i słabowidzących odczytywanie 

materiałów w niestandardowych formatach, zrozumienie struktury tekstu czy zapisanie 

odpowiedzi wymaga więcej czasu i wysiłku. Niewidomi i słabowidzący uczniowie i studenci 

powinni otrzymać do 150% czasu standardowo przeznaczonego na egzaminy pisemne. 

Studenci i uczniowie słabowidzący powinni otrzymać powiększone kopie pisemnych arkuszy 

egzaminacyjnych. Wielkość czcionki powinna być uzgodniona z uczniem lub studentem przed 

egzaminem. 

Materiały egzaminacyjne w formatach alternatywnych powinny zostać przygotowane pod 

nadzorem BON i egzaminującego. BON ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność 

z normami poufności podczas tworzenia alternatywnych form egzaminów. BON powinno 

również dostarczyć wszelkie dodatkowe ułatwienia, w tym wyposażenie (np. laptop) 

potrzebne niewidomym i słabowidzącym uczniom lub studentom podczas egzaminu. 

 

3. Egzaminy dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Indywidualne potrzeby niesłyszących uczniów i studentów oceniane są na początku roku 

akademickiego lub szkolnego. Uczelnia lub szkoła stara się wówczas dostarczyć każdemu 

uczniowi lub studentowi odpowiednie wsparcie, w tym dostosować egzaminy i zorganizować 

pomoc w czasie ich trwania.  

W przypadku studentów i uczniów niesłyszących lub ze znacznymi zaburzeniami mowy, 

egzamin ustny można zastąpić pisemnym. 

 

Przykłady dobrej praktyki 

• Zastąpienie długich wypowiedzi podczas egzaminu pytaniami z krótszymi odpowiedziami 

– może temu towarzyszyć tłumaczenie a viva na język migowy.  

• Zastąpienie nagrań lub odpowiedzi ustnych (podczas kursów językowych) sprawdzianami 

pisemnymi.  

• Zastąpienie pisemnych wypowiedzi bardziej praktycznymi lub wizualnymi projektami.  

• Zastąpienie prezentacji ustnych prezentacjami w języku migowym (w obecności 

tłumacza).  

• Wyrażenie niektórych elementów pracy domowej w języku migowym przed kamerą i ich 

tłumaczenie przez tłumacza (zamiast przedstawienia ich w formie pisemnej).  

O ile jest taka możliwość, w kwestii egzaminów i ocen z zajęć powinno się współpracować 

z asystentem językowym. 
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4. Egzaminy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i przewlekłymi chorobami 

Dla studentów z chorobami psychicznymi i przewlekłymi sesja egzaminacyjna – okres 

wzmożonego wysiłku – może stać się znaczącym źródłem dodatkowego stresu i lęku. 

Na podstawie dogłębnej analizy stanu zdrowia studenta oraz po konsultacji z lekarzem, 

BON może zalecić zmianę terminów zaliczeń i egzaminów. W ten sposób sesja 

egzaminacyjna odbywająca się pod koniec semestru może zostać rozciągnięta na kilka 

miesięcy. Jednocześnie student może brać udział w zajęciach z następnego semestru bez 

żadnych konsekwencji, o ile dotrzyma wszystkich ustalonych terminów. Jeśli student nie 

dotrzyma zmienionych terminów, musi powtarzać poprzedni semestr lub rok akademicki. 

 

Indywidualne podejście 

Niektóre choroby przewlekłe lub niepełnosprawności sprzężone wymagają jeszcze bardziej 

spersonalizowanego podejścia. Podejście takie jest wynikiem wspólnego wysiłku ze strony BON 

i samych studentów lub uczniów i podlega zatwierdzeniu przez osobę odpowiedzialną za 

dydaktykę w danej jednostce. Przyjęte podejście zawsze musi spełniać te same standardy 

edukacyjne, które mają zastosowanie do innych studentów i uczniów.  

 

IV. Organizacja praktyk i staży dla niepełnosprawnych uczniów 

i studentów 

Na praktyki i staże składa się cała gama zajęć: 

 praktyki lub staż w firmie, 

 w innej instytucji edukacyjnej, 

 wolontariat, 

 wyjazdy, 

 wizyty, 

 edukacja nieformalna poza instytucją edukacyjną. 

Takie formy nauki mogą podnieść wartość CV ucznia lub studenta i zwiększyć jego 

możliwości zatrudnienia.  

 

1. Wymagania organizacyjne wynikające ze specjalnych potrzeb uczniów 

i studentów 

Należy dowiedzieć się, czy praktyki lub staż to obowiązkowa, czy opcjonalna część 

programu edukacyjnego. 

Należy upewnić się, że wszystkie osoby zajmujące się planowaniem praktyk i staży biorą 

pod uwagę potrzeby niepełnosprawnych studentów i uczniów. Muszą one skontaktować się 

z niepełnosprawnymi osobami, ustalić ich potrzeby i program nauczania oraz dopasować 
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rozkład zajęć tak, aby spełniał wszystkie potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych uczniów 

lub studentów.  

Jeśli niepełnosprawni studenci lub uczniowie podejmują praktyki lub staż w firmie, konieczne 

ze strony firmy jest zrozumienie obowiązków związanych z potrzebami osoby 

niepełnosprawnej. Należy zapewnić fizyczną dostępność siedziby firmy i rozwiązać 

potencjalne problemy związane z dyskryminacją niepełnosprawnych studentów lub uczniów 

ze strony pracowników firmy. Jeśli firma spełnia potrzeby niepełnosprawnych studentów lub 

uczniów, pracownicy powinni przejść szkolenie dotyczące osób niepełnosprawnych w formie 

otrzymania odpowiedniej literatury lub odbycia kursu.  

Po wyborze firmy zaleca się podpisanie umowy między szkołą zawodową lub uczelnią, firmą 

i uczniami lub studentami. W umowie powinny być zawarte wszelkie obowiązki szkoły 

zawodowej lub uczelni, firmy oraz uczniów lub studentów.  

Należy przedyskutować planowane praktyki lub staż z uczniami lub studentami. Muszą oni 

wiedzieć i rozumieć, czego się od nich oczekuje, jak przygotować się do praktyk lub stażu, 

jakie potencjalne bariery czy przeszkody mogą napotkać oraz jak można je pokonać. Dzięki 

temu uczniowie i studenci będą gotowi na ten etap swojej edukacji.  

Jeśli pojawi się taka potrzeba, należy udzielić wsparcia niepełnosprawnym uczniom lub 

studentom. Takie wsparcie jest szczególnie ważne, jeśli muszą oni sami zorganizować sobie 

praktyki lub staż, ponieważ mogą napotkać więcej przeszkód niż inni uczniowie lub studenci. 

Należy upewnić się, że niepełnosprawni uczniowie lub studenci nie będą ofiarami 

dyskryminacji podczas praktyk, na przykład gdy nie będą potrafili wykonać wszystkich zadań 

tak, jak pozostali pracownicy. Należy pamiętać, że celem praktyk lub stażu jest uczestnictwo 

niepełnosprawnych uczniów lub studentów w procesie edukacyjnym na takich samych 

prawach, jak inni uczniowie i studenci i zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności.  

Jeśli niektórzy uczniowie lub studenci nie mogą uczestniczyć w praktykach lub stażu w firmie 

z powodu swojej niepełnosprawności, należy zastanowić się, czy istnieje możliwość 

zorganizowania praktyk lub stażu dających podobne doświadczenie w ramach szkoły 

zawodowej lub uczelni. Może to być praca na recepcji, w kuchni, w internacie lub akademiku 

itp. 

Głównym celem powinna być możliwość uczestnictwa niepełnosprawnych uczniów 

i studentów we wszystkich działaniach ośrodka kształcenia i szkolenia zawodowego lub 

uczelni i nauka razem z rówieśnikami.  

 

2. Informowanie o praktykach lub stażu 

Należy podać potencjalnym kandydatom na uczniów lub studentów informację, czy staż lub 

praktyki stanowią obowiązkową część programu, czy też są fakultatywne. Programy studiów 

w formie drukowanej i cyfrowej powinny jasno opisywać możliwość uczestnictwa 

niepełnosprawnych uczniów lub studentów w programach praktyk lub stażu, aby mogli oni 

przemyśleć, czy mogą brać udział w takim procesie nauczania i czy jest on dla nich 

odpowiedni. 
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Wśród informacji powinny się znaleźć: liczba godzin praktyk lub stażu, czas trwania, możliwe 

miejsca odbywania (w firmie, szkole zawodowej, na uczelni) oraz korzyści edukacyjne.  

Należy podać informacje na temat spotkań, podróży, wizyt dla niepełnosprawnych uczniów 

i studentów tak szybko, jak to możliwe. Jeśli istnieje taka możliwość, należy przedstawić 

opisy, zdjęcia i nagrania wideo miejsca odbywania praktyk lub stażu. Dla niepełnosprawnych 

uczniów lub studentów bardzo ważne jest, by z wyprzedzeniem poznać: 

• Szczegółowy plan podróży – czas trwania, przewidywane przystanki, dostosowane 

toalety itp. 

• Informacje o warunkach miejsca zamieszkania i innych obiektów (ile osób mieszka 

razem, czy łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy 

budynki są dostępne itp.). 

• Szczegółowe informacje o zadaniach podczas spotkań, podróży i wizyt: rodzaj zadań, 

czas trwania, narzędzia itp. 

• Informacje o warunkach fizycznych: sposób przemieszczania się (czy trzeba chodzić), 

odległości, chodniki, ścieżki, drogi, przystanki środków transportu zbiorowego, dostępne 

wyżywienie, zakupy, miejsca związane z kulturą itp. 
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Partnerzy projektu: 

Asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas"/ www.lnf.lt 

EnvironmentPlus International CIC / www.environmentplus.org.uk 

The BumbleBee Alliance CIC / www.bumblebeealliance.com 

Šiaulių Universitetas / www.su.lt 

Consorzio Promotrieste / www.promotrieste.it 

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych / www.pfon.org 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO / 

www.sustento.lv  

 

http://www.lnf.lt/
http://www.environmentplus.org.uk/
http://www.bumblebeealliance.com/
http://www.su.lt/
http://www.promotrieste.it/
http://www.pfon.org/
http://www.sustento.lv/
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