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Dostosowanie podstawy
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EWA DOMAGAŁA-ZYŚK Uczniowie każdej klasy różnią się miedzy soba wieloma cechami: stylem uczenia

się, rodzajem i poziomem motywacji, dotychczasowa biografia edukacyjna,

poziomem wsparcia ze strony rodziny i szkoły, a także czynnikami takimi jak

wrodzone zdolności i talenty (lub ich brak) oraz zakres doświadczanych trudności

w uczeniu się, zwiazany m.in. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Częstym

pragnieniem nauczycieli jest nauczanie jednorodnych grup uczniów, a to po prostu

nie jest możliwe. Nie ma bowiem ucznia „przeciętnego”, każdy młody człowiek

jest niepowtarzalny, a w przypadku niektórych z nich jednym z elementów tej

niepowtarzalności są specjalne (dodatkowe) potrzeby rozwojowe czy edukacyjne.

becna podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo—

wej została wydana 14 lutego 2017 r. jak pokazuje rzeczywistość szkolna,

coraz częściej jest ona realizowana w klasach integracyjnych i inkluzyj—

nych, w których uczą się razem różni uczniowie, także ci ze specjalnymi

(dodatkowymi) potrzebami edukacyjnymi: z dysfunkcjami wzroku i słu—

chu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się typu dysleksja czy dysortografia, z nie-

pełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciel pra—

cujący w klasie integracyjnej czy inkluzyjnej stoi przed wyzwaniem przygotowania takiego

programu nauczania oraz scenariuszy każdej lekcji, aby mogli wziąć w niej udział wszyscy

uczniowie, niezależnie do rodzaju i stopnia doświadczanych trudności.

Celem artykułu jest wskazanie, w jakim stopniu obecna podstawa programowa

kształcenia ogólnego w zakresie języka angielskiego w klasach 1V—V111 szkoły podstawo—

wej może być dostosowywana i modyfikowana w nauczaniu uczniów z dysfunkcją słuchu.

Język angielski w nowej podstawie programowej dla klas IV-VIII

W strukturze podstawy programowej z języka obcego nowożytnego dla klas 1V—V111 wy—

odrębniono trzy wersje: 11.1. — język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy; 11.1.D] —

język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy w oddziałach dwujęzycznych; 11.2. — język

obcy nowożytny nauczany jako drugi; 11.2. D] — język obcy nowożytny nauczany jako dru—

gi w oddziałach dwujęzycznych. Dla każdej z tych wersji określono cele kształcenia (wy—

magania ogólne) oraz treści kształcenia (wymagania szczegółowe). Dla wszystkich wersji

opisano warunki i sposób realizacji podstawy programowej (Smolik, Poszytek 2017).
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UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Podstawa programowa zakłada, że uczniowie będą uszkodzenia słuchu, a czasem także rodzajem i efektami

nabywali na lekcjach języka obcego zarówno umiejętności podejmowanych terapii. Istnieje dosyć obszerna literatura

stricte językowe, jak i te, które będą im przydatne w procesie dotycząca trudności i możliwości uczenia się języka obce—

uczenia się przez całe życie. Wśród umiejętności językowych go przez tę grupę uczniów (Domagała—Zyśk 2009, 2013a,

wymienia się następujące: znajomość środków językowych, 2013b, 2014, Domagała—Zyśk, Kontra 2016, Domagała—

rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych, —Zyśk, Podlewska, wdruku). Zasadniczo to grono uczniów

tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie na dzielimy na dwie podgrupy:

wypowiedzi w formie ustnej ipisemnej oraz przetwarzanie Uczniowie słabosłyszący — to osoby z częściową

informacji w sposób ustny i pisemny. Do drugiej grupy umie— utratą słuchu, które w komunikacji posługują się głównie

jętności można zaliczyć umiejętności przydatne do tego, by językiem narodowym, korzystając z aparatów słuchowych,

wiedzieć, jak się uczyć. Są to: dokonywanie samooceny, zna— implantów ślimakowych, systemów FM, pętli induktofo—

jomość technik samodzielnej pracy nad językiem, współdzia— nicznych, odczytując mowę z ust czy pismo. W uczeniu

łanie w grupie, korzystanie z rozmaitych źródeł informacji, się języka obcego korzystają przede wszystkim z tekstów

stosowanie strategii komunikacyjnych, w tym kompensacyj— i wypowiadają się w formie pisemnej, jednak bardzo czę—

nych, oraz budowanie świadomości językowej. sto uczą się również mowy obcojęzycznej, prowadzą kon—

Zakłada się, że na drugim etapie edukacyjnym ucznio— wersacje w językach obcych, dla niektórych osób możliwe

wie powinni mieć możliwość kontynuacji uczenia się języ— jest także korzystanie z nagrań audio. Kiedy w klasie uczy

ka obcego, którego uczyli się w klasach 1—111. Po ukończeniu się osoba słabosłysząca, należy szczególnie dbać 0 zasady

klasy V111 — czyli po ośmiu latach (450 godzinach) nauki ję— poprawnej komunikacji — powinna ona zawsze dobrze wi—

zyka obcego — powinni osiągnąć sprawność posługiwania dzieć twarz osoby mówiącej, uczestnicy konwersacji nie

się nim na poziomie A2, a w zakresie rozumienia wypowie— mogą się przekrzykiwać, należy mówić wyrażnie, ale bez

dzi — B1. Autorzy komentarza do podstawy programowej przesadnej artykulacji. Lekcjom prowadzonym w małych

(Smolik, Poszytek 2017: 31—32) przekonują, że nadrzędnym grupach mogą towarzyszyć indywidualne zajęcia przezna—

celem nauczania języka obcego jest skuteczne porozumie— czone na dodatkowe ćwiczenia mówienia lub wyjaśnienia

wanie się w nim — zarówno w mowie, jak i w piśmie — co wią— zawiłości obcojęzycznych tekstów.

że się z koniecznością dążenia do osiągania coraz wyższe— Uczniowie niesłyszący (głusi) — to osoby z poważ—

go stopnia precyzji w wyrażaniu myśli oraz coraz wyższego ną lub całkowitą utratą możliwości słyszenia; w komunikacji

stopnia poprawności językowej — gramatycznej, leksykalnej, posługują się językiem migowym, nie mówią w języku naro—

ortograiicznej i fonetycznej. Nauczanie języka w podstawie dowym (lub mówią w ograniczonym zakresie), nie uczą się

ma charakter spiralny — te same zagadnienia powracają cy— także mowy obcojęzycznej. Uczniowie ci uczą się zazwyczaj

klicznie w programach nauczania, jednak za każdym razem w szkołach specjalnych lub na zajęciach indywidualnych,

uczniowie mają możliwość poszerzania i rozbudowywa— poznając język obcy poprzez teksty i używając go w piśmie.

nia swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Uczenie Szczególnie ważne jest zadbanie o różnorodność wykorzy—

się języka obcego ma także wymiar wychowawczy: wspie— stywanych tekstówiproponowanych sposobów ekspresji pi—

ra rozwój dziecka jako członka różnych grup społecznych, semnej, które mogą przypominać formę konwersacji: czat,

może służyć do nawiązywania szerszych kontaktów rówie— wpisy na forum internetowym, wiadomości w mediach spo—

śniczych, rozwijania własnych pasji i zainteresowań, lepsze— łecznościowych, komentarze, filmy z napisami itp. Pedago—

go przygotowania się do pracy zawodowej. Znajomość języ— dzy są zgodni co do tego, że korzystne jest także włączanie

ka obcego może także być przydatna w uczeniu się innych w proces nauczania elementów zagranicznych języków mi—

przedmiotów, poprawia sprawności rozumowania, wnio— gowych, np. Brytyjskiego języka Migowego lub Amerykań—

skowania oraz współpracy z innymi osobami. Ważne jest skiego Języka Migowego (por. Pritchard 2013).

też to, że zagadnienia poruszane na zajęciach z języka obce— Szczegółowe treści podstawy programowej podzie—

go dotyczą bezpośrednio codziennego życia uczniów i mo— lone zostały na 14 działów. Poniżej omówione są możli—

gą stanowić okazję zarówno do poszerzenia wiedzy ogólnej, wości dostosowania i modyfikacji tych treści w odniesie—

jak i do kształtowania ich postaw społecznych. niu do wersji 11.1. przeznaczonej dla uczniów klas 1V—V111

kontynuujących uczenie się języka obcego od klasy 1.

Uczniowie z dysfunkcją słuchu a realizacja

podstawy programowej z języka obcego 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środ-

Uczniowie z dysfunkcją słuchu stanowią niejednorod— ków językowych (leksykalnych, gramatycznych, or-

ną grupę, różniącą się stopniem, zakresem i rodzajem tograficznych czy fonetycznych) umożliwiających

6 ]ęzyKI OBCE wsz/«710 4/2018



Dostosowanie podstawy programowej W zakresie jezyka obcego dO potrzeb uczniów 2 dysfunkcją sluchu

realizację podstawowych wmagań ogólnychw zakre- — Wypowiedź powinna być przekazana w odpowied—

sie tematów wymienionych w podstawie (np. podró- ni sposób — z wyraźną, choć nie przesadną artyku—

żowanie i turystyka, sport, zdrowie) lacją, powtórzeniem najważniejszych fragmentów,

Podstawa programowa w tym punkcie prezentuje 14 wpomieszczeniuodobrej akustyceidobrym oświe—

zakresów tematycznych, które powinny być realizowa- tleniu, z wykorzystaniem środków technologicznych

ne w czasie lekcji. Nie tworzą one zamkniętego zbioru wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne, syste—

(nauczyciel może rozszerzać zakres omawianych za- my FM).

gadnień), w żadnym dokumencie nie przedstawiono też — Zamiast tradycyjnych nagrań audio można korzystać

pełnego zbioru środków językowych, które uczeń miałby z materiałów zawierających nagrania wideo, z do—

opanować. W odczuciu autorów podstawy pozwala to na brze widocznymi twarzami rozmówców; nagrania te

lepsze dostosowanie lekcji do potrzeb danej grupy. Od powinny mieć także napisy.

nauczyciela pracującego z uczniem z dysfunkcją słuchu — W kategorii zadań „reagowanie na polecenia" nale-

wymaga to także dostosowania programu nauczania ży zadbać o to, by polecenia na pewno zostały przez

do jego potrzeb i możliwości. Niektórzy uczniowie nie ucznia odebrane, np. przekazać jewformie pisemnej

są w stanie posługiwać się fonetycznymi środkami języ- z wykorzystaniem monitora telefonu komórkowego.

kowymi, więc należy zaprezentować im język obcy oraz — Wspierając rozumienie wypowiedzi ustnych, należy

umożliwić posługiwanie się nim poprzez inne typy środ- zastosować jedną z następujących strategii:

ków. Użytkownicy języka migowego mogą doświadczać — Zadbać o poprawny przekaz informacji na dro-

specyficznych trudności gramatycznych związanych dze słuchowej, wzmocniony elementami wizu—

z tym, że na co dzień posługują się językiem migowym, alnymi (gesty, ilustracje, mimika).

który jest kodem wizualnym, a nie fonicznym. W związ- — Jeśli nie jest to możliwe, przekazać wypowiedż

ku z tym koniecznie trzeba podjąć następujące działania: w formie wizualnej/pisemnej — poprzez ilustra-

— wstępne określenie zasobu leksykalnego i grama— cje, pismo, napisy do filmów i prezentacji, zapi—

tycznego ucznia, zarówno w języku narodowym, sywanie symultaniczne.

jak i w języku obcym,

— jeśli jest to potrzebne — praca nad poszerzaniem za— III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne

sobu wiedzy ogólnej ucznia, dostarczanie doświad— Nie należy zakładać, że uczeń z dysfunkcją słuchu nie

czeń, w których mógłby posługiwać się językiem doświadcza trudności w rozumieniu tekstów pisanych.

i poznawać nowe słowa i terminy, Uszkodzenie słuchu nie dotyczy tylko rozwoju słuchania

— praca nad poszerzaniem słownictwa w języku na— i mówienia, ale także języka w ogóle. W nauczaniu języka

rodowym i języku migowym — jeśli jest używany obcego oznacza to konieczność dodatkowych wyjaśnień

przez ucznia, i powtórzeń, np. tłumaczenia słów i wyrażeń nieznanych

— systematyczna praca nad poszerzaniem zakresu w języku narodowym, precyzyjnego wyjaśniania zna—

słownictwa i używanych struktur gramatycznych czenia związków frazeologicznych, idiomów, wyrażeń

w języku obcym, która częściowo może dokony— wieloznacznych czy specjalistycznych, pomoc w zrozu—

wać się w grupie, ale zazwyczaj wymaga także pra— mieniu znaczeń wyrazów i fraz po zapoznaniu się z tek-

cy indywidualnej, stem, umożliwienie korzystania ze słowników i dodatkowe

— konieczne są także częstsze powtórzenia na różno— ćwiczenia słownikowe, wykorzystanie języka migowego

rodnym materiale, w ustalaniu znaczeń słów i wyrażeń, odnoszenie się do

— motywująco działa stwarzanie różnych okazji do indywidualnych doświadczeń ucznia, poszerzanie zakresu

prezentowania swojej wiedzy w sposób komfor— doświadczeń osobistych.

towy dla ucznia — na forum klasy, w indywidual—

nym kontakcie z nauczycielem, poprzez media IV. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i 10-

elektroniczne itp. giczne wypowiedzi ustne

Uczniowie posługujący się mową w języku narodowym

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykuło- zazwyczaj chcą także mówić w języku obcym i powinni

wane wyraźnie,wstandardowej odmianie języka mieć taką możliwość. Należy — zgodnie z zaleceniami

— Uczniowie mogą mieć problemyz rozumieniem wy- podstawy programowej — dbać o zwiększanie poziomu

powiedziustnych,wkażdej sytuacjijest to zależne od poprawności ich wypowiedzi, jednak przy świadomości

poziomu rozumienia mowywjęzyku narodowym. barier związanych z trudnościami w produkcji mowy.
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UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie z dysfunkcją słuchu mówiący w języku naro- elektronicznej, wypowiedzi na blogu czy na czacie — to po—

dowym często mówią niezbyt wyraźnie — i tak też będą zwala zachować interakcyjny charakter zadań tej kategorii.

mówić w języku obcym. Poprawność wymowy i intonacji

nie powinna być zatem przedmiotem oceny. VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego

Jeśli uczeń nie posługuje się mową w języku naro- wtypowych sytuacjach

dowym, to formę wypowiedzi należy zamienić na pisem— Ta forma reakcji językowej jest niewątpliwie bardziej do—

ną, starając się jednak zachować — na ile to jest możliwe — stępna dla uczniów z dysfunkcją słuchu niż mówienie

konwersatoryjny charakter tych wypowiedzi, np. poprzez w języku obcym, jednak — tak jak zaznaczono w p. V —

stosowanie formy czatu internetowego, przygotowywanie mogą oni doświadczać trudności w zakresie zrozumie—

komentarzy do informacji online, prowadzenie rozmowy nia rejestru danej wypowiedzi i przygotowania popraw—

w formie pytań i odpowiedzi z wykorzystaniem narzędzi nej leksykalnie i gramatycznie reakcji językowej. Liczne

elektronicznych itp. powtórzenia na różnorodnym materiale mogą pomóc

uczniom w osiągnięciu tej sprawności.

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wy-

powiedzi pisemne VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub

Uczniowie z dysfunkcją słuchu wymagają wsparcia pisemnie

w zakresie tworzenia struktury wypowiedzi pisemnej oraz Ta kompetencja dotyczy głównie sprawności tłumaczenia.

określenia jej rejestru (formalny/nieformalny itp.). W oce— Uczniowie z dysfunkcją słuchu napotykają tutaj problemy

nianiu należy uwzględnić specyficzne trudności językowe wynikające z czasami niższej niż u innych uczniów w kla—

uczniów użytkowników języka migowego oraz uczniów sie kompetencji leksykalnej igramatycznej — warto w tego

z prelingwalnymi głębokimi uszkodzeniami słuchu (Do- typu zadaniach zasugerować im częstsze korzystanie

magała—Zyśk 2013a, 2014). Formą wsparcia mogą być ze słowników lub przygotowanie specjalnych kart pracy

strukturyzowane ćwiczenia z zakresu pisania, ćwiczenia z wyjaśnieniami niektórych słówiwyrażeń. Czasem może

utrwalające nowy materiał, ocenianie, w którym nauczy— zachodzić konieczność dostosowania tekstu — eliminacji

ciel promuje skuteczność przekazania treści, a błąd uznaje wyrażeń, które mogłyby dla ucznia okazać się za trudne,

się za naturalny element procesu uczenia się. i zastąpienia ich formami mniej skomplikowanymi.

Tłumaczenie z języka obcego na język polski (i od—

VI. Uczeń reaguje ustnie wtypowych sytuacjach wrotnie) jest szczególnie trudne dla uczniów posługują—

Zakres wypowiedzi ustnych osób z dysfunkcją słuchu za- cych się na co dzień językiem migowym — dla nich natu—

leżny jest od możliwości posługiwania się mową w języku ralnym sposobem tłumaczenia jest stosowanie tego kodu

narodowym. Jeśli uczeń chce mówić po angielsku, to po- iw niektórych sytuacjach pozwala to uczniowi pełniej wy—

winien mieć taką możliwość, tym bardziej że na tym eta— razić swoje kompetencje (uczeń dokonuje wtedy tłuma—

pie nauki ustne reakcje uczniów dotyczą prostych sytuacji, czenia z języka obcego na język migowy oraz z języka mi-

np. przedstawiania siebie, składania życzeń, wyrażania gowego na język obcy). Wymaga to znajomości języka

prośby, używania form grzecznościowych. Opanowanie migowego ze strony nauczyciela języka obcego bądż obec-

takiego repertuaru wypowiedzi zazwyczaj służy ucznio— ności na lekcji tłumacza języka migowego.

wi także na kolejnych etapach edukacji oraz w sytuacjach

pozaszkolnych. Osoby z zaburzeniami motoryki narządu IX. Uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach,

mowy (co często towarzyszy dysfunkcji słuchu) mogą po- społeczeństwach i kulturach społeczności, które po-

trzebować więcej czasu na wykonanie takich zadań i ten sługują się danym językiem obcym, ma świadomość

czas jest ważną formą dostosowania. Poprawna wymowa związku między kulturą własną a obcą oraz wrażli-

i intonacja nie powinny być przedmiotem oceny — oce— wość międzykulturową

niana jest przede wszystkim skuteczność porozumiewania W kształtowanie wiedzy o krajach i kulturach, gdzie uży-

się. Można także rozważyć połączenie wypowiedzi ustnej wany jest dany język, warto włączać elementy wiedzy o ich

z elementami wizualnymi, np. z wykorzystaniem moni- mieszkańcach z dysfunkcją słuchu — codziennym życiu,

tora telefonu komórkowego, dodanie gestów, mimiki czy osiągnięciach czy trudnościach.

znaków języka migowego.

Jeśli uczeń nie mówi w języku narodowym i języku X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techni-

obcym, to tego typu ćwiczenia można wykonywać w for- ki samodzielnej pracy nad językiem

mie pisemnej, w konwencji wypowiedzi z użyciem poczty Jedną z technik samodzielnej pracy wyjątkowo trudną dla
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ucznia jest samodzielne przygotowanie notatek. Uczeń wyszukanie frazy w słowniku online czy pomóc w groma—

z dysfunkcją słuchu nie jest w stanie tego zrobić w czasie dzeniu materiałów dodatkowych do pracy indywidualnej.

lekcji, ponieważ jego uwaga skoncentrowana jest na od- W obudowie dydaktycznej współczesnych podręczników

czytywaniu z ust lub obserwacji nauczyciela używającego często występują także oprogramowania do tablic multi—

języka migowego. Konieczne jest zatem, aby notatkę dla medialnych umożliwiające wyświetlanie stron podręczni—

ucznia przygotowywał asystent — skryba lub inni ucznio— ka na tablicy interaktywnej, co pozwala uczniom wygod—

wie uczestniczący w tej samej lekcji. Jeśli nie jest to moż- niej śledzić przebieg zajęć.

liwe, wówczas uczeń powinien mieć zapewnioną możli—

wość otrzymania planu lekcji i najważniejszych informacji XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne, w tym

z jej przebiegu (handout) od nauczyciela lub wykonania kompensacyjne

kserokopii notatek innego ucznia. W edukacji uczniów z dysfunkcją słuchu kształcenie

Jednym z celów edukacji językowej jest kształtowa— kompetencji komunikacyjnych jest szczególnie istotne

nie autonomii oraz samowiedzy ucznia i cel ten powinien — ma dać im pełne przekonanie, że uczą się języka nie

być realizowany także w odniesieniu do uczniów z dys— dla szkoły ani egzaminów, ale dla siebie, by móc posze—

funkcją słuchu. Nadopiekuńczość i chęć wyręczania, choć rzać sieć swoich kontaktów społecznych, rozwijać pasje,

mogą przynosić dobre rezultaty bieżące, nie służą rozwo— poszerzać możliwości zawodowe. Strategie kompensa—

jowi osoby. Należy zatem zachęcać uczniów do aktywno- cyjne (upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywa—

ści w poszukiwaniu żródeł uczenia się języków obcych, nie środków niewerbalnych) są naturalnymi elementami

stwarzać im możliwość udziału w zajęciach pozalekcyj- tej komunikacji i uznanie ich rangi ze strony nauczy—

nych czy w wyjazdach zagranicznych. ciela może być dla ucznia z dysfunkcją słuchu ważnym

żródłem wsparcia.

XI. Uczeń współdziała w grupie

Uczniowie z dysfunkcją słuchu powinni mieć możliwość XIV. Uczeń posiada świadomość językową

pracy w grupach zróżnicowanych (nie tylko w grupie osób Świadomość językową ucznia i jego rówieśników warto

z tą samą dysfunkcją czy innymi), powinni być włączani kształtować także z uwzględnieniem języków migowych.

w prace projektowe i grupowe, co zarówno im, jak i in—

nym uczniom stwarza okazję do nabywania nowych kom- Zakończenie

petencji społecznych (np. porozumiewania się z osobą Sytuacja edukacyjna dzieci i młodzieży z dysfunkcją słu—

z dysfunkcją słuchu, uwrażliwienia na specjalne potrzeby chu w ostatnich dekadach zmienia się bardzo wyraźnie,

związane z czasem trwania pracy, choćby czekanie na za— co związane jest z nowymi osiągnięciami technologicz—

kończenie wypowiedzi kolegi/koleżanki z trudnościami nymi i wzrostem wiedzy o medycznych i psychopeda—

w mówieniu, szukanie kreatywnych sposobów włączenia gogicznych aspektach funkcjonowania tej grupy osób.

w prace uczniów z dysfunkcjami sensorycznymi, np. ama- Wymaga to także zmian w zakresie dydaktyki nauczania

torskie tworzenie napisów do filmów). języków obcych (surdoglottodydaktyki). Diagnoza i pro—

gnozowanie możliwości nabywania przyszłych kompe—

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku ob- tencji językowych przez uczniów z dysfunkcją słuchu

cym nowożytnym powinny mieć charakter dynamiczny, uwzględniający

Uczniowie z dysfunkcją słuchu powinni mieć możliwość zmianę czynników związanych z dysfunkcją słuchu (np.

korzystania ze źródeł informacji w formie odpowiednio zakup nowych aparatów słuchowych, wszczepienie im—

dostosowanej do ich potrzeb (strony internetowe zapro— plantu czy pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia) oraz

jektowane zgodnie z normą WCAG, materiały zawierają- czynnikami osobowymi i społecznymi (wzrost poziomu

ce analogiczne wersje wizualne i do odsłuchu, np. książki autonomii, zmiana przekonań o uczeniu się języka obce-

hybrydowe). go, zmiana w zakresie wsparcia społecznego, rodzinnego

W edukacji uczniów z dysfunkcją słuchu szczegól— czy rówieśniczego). Uczeń z dysfunkcją słuchu ma prawo

nie ważne jest korzystanie z najnowszych osiągnięć tech- do rzetelnej edukacji i oceny poziomu swoich kompeten—

nologicznych ułatwiających porozumiewanie się, np. tych cji w odniesieniu do norm dla danego poziomu języko-

powszechnie dostępnych (tablet, komputer czy iPhone), wego. Różnice polegają na wybraniu innych ścieżek doj—

które mogą skutecznie pomagać w komunikowaniu się ścia do celu, a nie na zmianie celu nauczania i oczekiwań

z wykorzystaniem elementów pisma, umożliwić szybkie dotyczących wiedzy oraz kompetencji.
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