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Заглавие  

Въведение Представената система е разработена в контекста на 
проект AILB (Aachener Internet-Lernsoftware zur 
Berufsqualifizierung von Gehörlosen), поддържан от 
Федералното министерство на здравеопазването и 
социалното осигуряване. Целта на проекта AILB беше да 
се разработи двуезична уеб базирана система за обучение 
за глухи възрастни, които искат да поддържат и 
подобряват своите математически умения и умения за 
четене/писане. В този проект бяха взети предвид 
специалните нужди на глухите учащи се, като напр. 
двуезична информация (текст и език на жестовете), 
високо ниво на визуализация, интерактивно и 
изследователско обучение и възможност за обучение в 
групи от връстници чрез видеоконференции. AILB е 
съвместен проект на Аахенския университет 
(разработване на съдържание), Fraunhofer Institute for 
Applied Information Technology FIT (разработване на 
софтуер) и bureau42 GmbH (спецификация и 
консултации). За да бъдем по-конкретни, проектът 
представи система за управление на обучението (LMS), 
която предлага видеоклипове на немски жестомимичен 
език в съответствие с всеки текст в учебната среда. 
Пилотното проучване започна с 20 глухи хора в център за 
професионално обучение в Лайпциг. LMS AILB е 
представена на учащите се от един глух и един 
изследовател на слуха от Аахен, който е присъствал да 
отговаря на въпроси в продължение на няколко дни. По 
време на пилотното проучване глухите студенти 
използваха Системата за управление на обучението (LMS) 
в определени часове в центъра за професионално 
обучение. Очакваше се да преминат през предписан 
набор от уроци и да се обърнат към учител в случай на 
проблеми. Това осигури фиксирана рамка за всички 
ученици, които не бяха свикнали или не бяха способни на 
самостоятелно учене. Резултатите от първата оценка, 
която включваше учебния процес и напредъка, 
вътрешната и външната мотивация и самооценката на 
обучаемите, бяха използвани за по-нататъшното 
развитие на концепцията и учебната среда. 

В детайли системата AILB предоставя следните 
характеристики: 

· GSL се използва като език за обяснения. Използването 
на GSL в софтуера AILB обаче не се ограничава само до 
превод на немски текстове, но GSL видеоклиповете са 
адаптирани от глухите изследователи към нуждите на 



глухия потребител, условията на GSL и културата на 
глухите. Това цели подобряване на медиацията на 
съдържанието и служи като стратегия за повишаване на 
мотивацията на обучаемите. 

· Където е възможно, съдържанието се изяснява чрез 
специални форми за визуализиране на структури и 
процеси. Това е много важно за група ученици, които са 
силно визуално ориентирани поради медиалността на 
техния език. 

· Стаите за видеоконференции и чат дават възможност за 
обучение в групи от връстници и помагат за 
изграждането на учебна общност. 

Тип на институцията Висши учебни заведения и ЦПО 

Използвана методология Онлайн учебна среда за възрастни с увреден слух 

Тип преподавател Преподаватели на възрастни 

Използвани инструменти Мултимедия, включително цифрово видео, видео, 
платформа за електронно обучение 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Четенето/писането и математическите умения, 
проявявани от глухи хора, са доста по-ниски от тези на 
хората, които чуват, въпреки че техните умствени 
способности в общи линии са еднакви. Тези резултати са 
получени в проекта ATBG. Проектът AILB прие точно тези 
констатации като отправна точка. Основната причина за 
огромното несъответствие между уменията на чуващите 
и глухите хора се дължи на социализацията на глухите. В 
Германия повечето глухи деца имат чуващи родители, 
които имат малко или никакво владеене на GSL. Това 
означава, че по време на критичния период на усвояване 
на езика, т.е. от 2 до 7 години, глухото дете има малко 
или никакво излагане на GSL. За повечето глухи хора 
първият им контакт с GSL е в училище по време на 
почивка със своите глухи връстници. Този факт плюс 
недостъпността на информация чрез радио и телевизия 
(поради малко субтитри) се превръщат в порочен кръг, 
който е трудно да се прекъсне. Без напълно развит първи 
език - говоримият език не може да бъде придобит поради 
глухота и GSL не може да бъде придобит поради липсата 
на обучение - научаването на четене и писане се 
превръща в почти невъзможна задача за овладяване. 
Следователно нивото на четене на младите глухи 
възрастни е сравнително ниско, а именно на нивото на 
слуха на четвъртокласниците. Това прави четенето на 
книги почти невъзможно. Способността за четене обаче 
се разглежда като ключово умение, което служи като 
предпоставка за разширяване на знанията - наред с 
другото в областта на писането и математиката. Тази 
съгласуваност беше потвърдена от проучването PISA, 
което показва, че учениците с добра читателска 
компетентност са добри и в математиката. 

Въз основа на тези проблеми и констатации LMS беше 
адаптиран към специфичните учебни проблеми на 



целевата група, т.е. глухи юноши и младежи. По същество 
този софтуер представлява специфично подобрение след 
училище за подготовката за трудов живот. 
Предоставеното съдържание е двуезично. Двуезичните 
експерименти (говорим и жестомимичен език) в 
училищата за глухи и с увреден слух показват, че 
използването на жестомимичен език в класната стая 
значително подобрява компетентността по четене. 
Съдържанието не прибягва до систематично изграждане 
на езика, а използва функционален подход, т.е. работа с 
текстове и задачи, които са ориентирани към 
ежедневието и изискванията, а не просто обучават 
учащите. Освен това учениците се запознават с работата с 
референции и речници. 

Една от основните цели на AILB беше подобряване на 
самоуправляващото се и изследователско обучение. 
Учащите намериха насоки и бяха запознати със 
стратегии, които подкрепяха тези методи на обучение. 
Следователно LMS не е просто заместител на книгите, но 
и значимо и необходимо допълнение за разширяване на 
световното знание. 

Изводи и препоръки Използването на жестомимичен език повишава 
читателската компетентност на глухите хора и 
подобрява тяхното приемане и разбиране на 
представеното им учебно съдържание. Но повечето 
немски глухи възрастни не са получили училищно 
образование на жестомимичен език и поради това им 
липсват основни умения за четене и математика, 
необходими за по-нататъшно професионално обучение. 
Ниските умения за четене също ограничават 
възможностите им за събиране на информация и 
самостоятелно обучение. Въз основа на тези 
констатации, системата за управление на обучението е 
адаптирана към нуждите на глухите хора с видеоклипове 
на жестомимичен език за всеки текстов блок като важна 
характеристика. Предоставянето на видеоклипове на 
жестомимичен език помогна на потребителите да 
подобрят своите умения за четене и им даде възможност 
да учат по-независимо. Адаптирането на система за 
управление на обучението получи предимство в 
сравнение с патентованите решения, тъй като 
използването на система за управление на обучението 
улесни създаването на съдържание и адаптирането на 
съдържанието и обучаващите се получиха широк спектър 
от стандартизирани възможности за взаимодействие с 
потребителите. 
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