
 

 

 

 

Nazwa Projekt AILB (Aachener Internet - Lernsoftware zur 

Berufsqualifizierung von Gehörlosen) oprogramowanie edukacyjne do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niesłyszących 

Wprowadzenie Prezentowany system jest rozwijany w ramach projektu AILB (Aachener 

Internet - Lernsoftware zur Berufsqualifizierung von Gehörlosen) 

wspieranego przez Federalne Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń 

Społecznych. Celem projektu AILB było opracowanie dwujęzycznego 

internetowego systemu uczenia się dla niesłyszących dorosłych, którzy chcą 

zachować i doskonalić swoje umiejętności matematyczne oraz umiejętności 

czytania / pisania. W projekcie uwzględniono specjalne potrzeby uczniów 

niesłyszących, jak np. informacja dwujęzyczna (tekst i język migowy), wysoki 

poziom wizualizacji, interaktywne i eksploracyjne uczenie się oraz możliwość 

uczenia się w grupach rówieśniczych poprzez wideokonferencje. AILB to 

wspólny projekt Uniwersytetu w Aachen (opracowywanie treści), Fraunhofer 

Institute for Applied Information Technology FIT (rozwój oprogramowania) 

oraz bureau42 GmbH (specyfikacja i doradztwo). Mówiąc dokładniej, w 

ramach projektu przedstawiono system zarządzania uczeniem się (LMS), 

który oferuje filmy w niemieckim języku migowym w korespondencji z 

każdym tekstem w środowisku edukacyjnym. Badanie pilotażowe rozpoczęło 

się na grupie 20 osób niesłyszących w ośrodku szkolenia zawodowego w 

Lipsku. Osoby niesłyszące zostały wprowadzone do LMS AILB przez jednego 

głuchoniemego i jednego badacza słuchu z Akwizgranu, który był obecny i 

odpowiadał na pytania przez kilka dni. Podczas badania pilotażowego 

niesłyszący uczniowie korzystali z systemu zarządzania nauką (LMS) w 

wyznaczonych godzinach w ośrodku szkolenia zawodowego. Mieli przejść 

przez określony zestaw lekcji i zwrócić się do nauczyciela w przypadku 

problemów. Zapewniło to stałe ramy dla wszystkich uczniów, którzy nie byli 

do tego przyzwyczajeni lub którzy nie byli zdolni do samodzielnej nauki. 

Wyniki pierwszej oceny, która obejmowała proces uczenia się i postępy, 

wewnętrzną i zewnętrzną motywację oraz samoocenę uczniów, zostały 

wykorzystane do dalszego rozwoju koncepcji i środowiska uczenia się. W 

szczegółach system AILB zapewnia następujące funkcje: · GSL jest używany 

jako język wyjaśnień. Użycie GSL w oprogramowaniu AILB nie ogranicza się 

jednak do zwykłego tłumaczenia niemieckich tekstów, ale filmy GSL są 

dostosowywane przez niesłyszących badaczy do potrzeb niesłyszących 

użytkowników, modalności GSL i kultury Głuchych. Ma to na celu poprawę 
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pośrednictwa treści i służy jako strategia zwiększania motywacji uczniów. · 

Tam, gdzie to możliwe, treść jest wyjaśniana za pomocą specjalnych form 

wizualizacji struktur i procesów. Jest to bardzo ważne w przypadku grupy 

uczniów silnie zorientowanych wizualnie ze względu na medialność ich 

języka, czyli język migowy. · Wideokonferencje i pokoje rozmów umożliwiają 

naukę w grupach rówieśniczych i pomagają w budowaniu społeczności 

uczącej się. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Uczelnie wyższe i Centrum Szkolenia Zawodowego 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Środowisko e-learningowe dla niesłyszących dorosłych 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Nauczyciele osób dorosłych 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Multimedia, w tym cyfrowe wideo, wideo, platforma e-

learningowa 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Umiejętności czytania / pisania i matematyczne wykazywane przez osoby 

niesłyszące są znacznie niższe niż u osób słyszących, chociaż ich zdolności 

umysłowe są zasadniczo takie same. Wyniki te uzyskano w ramach projektu 

ATBG. Projekt AILB przyjął właśnie te ustalenia jako punkt wyjścia. Głównym 

powodem ogromnej rozbieżności między umiejętnościami osób 

niesłyszących i niesłyszących jest socjalizacja głuchoniemych. W Niemczech 

większość dzieci niesłyszących ma słyszących rodziców, którzy mają 

niewielką lub żadną znajomość języka GSL. Oznacza to, że w krytycznym 

okresie przyswajania języka, czyli w wieku od 2 do 7 lat, dziecko niesłyszące 

ma niewielką lub żadną ekspozycję na GSL. Dla większości osób niesłyszących 

pierwszy kontakt z GSL ma miejsce w szkole podczas przerwy z niesłyszącymi 

rówieśnikami. Fakt ten plus niedostępność informacji w radiu i telewizji (z 

powodu nielicznych napisów) zamienia się w błędne koło, które trudno 

przerwać. Bez w pełni rozwiniętego pierwszego języka - języka mówionego 

nie da się opanować z powodu głuchoty, a GSL nie można zdobyć z powodu 

braku wykładu - nauka czytania i pisania staje się zadaniem prawie 

niemożliwym do opanowania. Dlatego poziom czytania młodych 

głuchoniemych dorosłych jest stosunkowo niski, a mianowicie na poziomie 

słyszących czwartoklasistów. To sprawia, że nauka książek jest prawie 

niemożliwa. Jednak umiejętność czytania uznawana jest za umiejętność 

kluczową, która stanowi warunek konieczny do poszerzania wiedzy - m.in. w 

zakresie pisania i matematyki. Spójność tę potwierdziło badanie PISA, z 

którego wynika, że uczniowie z dobrymi kompetencjami w czytaniu są 

również dobrzy z matematyki. Na podstawie tych problemów i ustaleń LMS 

został dostosowany do specyficznych problemów uczenia się grupy 

docelowej, tj. Głuchoniemych nastolatków i młodych dorosłych. Zasadniczo 

oprogramowanie to stanowi szczególne rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych, 



przygotowujące do życia zawodowego. Podane treści są dwujęzyczne. 

Eksperymenty dwujęzyczne (język mówiony i migowy) w szkołach dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących wykazały, że używanie języka migowego w 

klasie znacznie poprawia umiejętności czytania. Treść nie opiera się na 

systematycznym budowaniu języka, ale wykorzystuje podejście 

funkcjonalne, tj. Pracę z tekstami i zadaniami, które są zorientowane na 

codzienne życie i wymagania, a nie tylko ćwiczą uczących się. Ponadto 

uczniowie są wprowadzani do pracy z odniesieniami i słownikami. Jednym z 

głównych celów AILB było zwiększenie samodzielnego i odkrywczego uczenia 

się. Uczniowie znaleźli wskazówki i zostali zapoznani ze strategiami 

wspierającymi te metody uczenia się. Dlatego LMS nie jest zwykłym 

substytutem książek, ale także znaczącym i niezbędnym dodatkiem do 

poszerzania wiedzy o świecie 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Używanie języka migowego wzmacnia umiejętności czytania u osób 

niesłyszących oraz zwiększa ich akceptację i zrozumienie prezentowanych im 

treści edukacyjnych. Jednak większość dorosłych Niemców niesłyszących nie 

otrzymała edukacji szkolnej w języku migowym, w związku z czym brakuje im 

podstawowych umiejętności czytania i matematyki potrzebnych do dalszego 

szkolenia zawodowego. Niskie umiejętności czytania ograniczały również ich 

możliwości gromadzenia informacji i samodzielnego uczenia się. Na 

podstawie tych ustaleń system zarządzania nauką został dostosowany do 

potrzeb osób niesłyszących, a najważniejszą funkcją były filmy w języku 

migowym dla każdego bloku tekstu. Udostępnianie filmów w języku 

migowym pomogło użytkownikom poprawić umiejętności czytania i 

umożliwiło im samodzielną naukę. Adaptacja systemu zarządzania nauką 

miała pierwszeństwo w porównaniu z rozwiązaniami autorskimi, ponieważ 

korzystanie z systemu zarządzania nauką ułatwiało tworzenie treści i 

dostosowywanie treści, a uczniowie otrzymywali szeroki zakres 

ustandaryzowanych możliwości interakcji z użytkownikiem. 

Kraj Niemcy 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Instytut Informatyki Stosowanej im. Fraunhofera i Uniwersytet w 

Akwizgranie 
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