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Is-sistema ppreżentata hija żviluppata fil-kuntest tal-proġett AILB (Aachener Internet- Lernsoftware zur Berufsqualifizierung von Gehörlosen) 

appoġġjat mill-Ministeru Federali tas-Saħħa u s-Sigurtà Soċjali. L-għan tal-proġett AILB kien li jiżviluppa sistema ta ’tagħlim bilingwi bbażata 

fuq l-internet għal adulti torox li jixtiequ jżommu u jtejbu l-ħiliet matematiċi u tal-qari / kitba tagħhom. F'dan il-proġett, ġew ikkunsidrati 

l-bżonnijiet speċjali ta 'studenti neqsin mis-smigħ, bħal pereżempju informazzjoni bilingwi (test u lingwa tas-sinjali), livell għoli ta' 

viżwalizzazzjoni, tagħlim interattiv u esplorattiv, u l-possibbiltà ta 'tagħlim fi gruppi ta' pari permezz ta 'konferenzi bil-vidjo. AILB huwa proġett 

konġunt tal-Università ta 'Aachen (żvilupp tal-kontenut), l-Istitut Fraunhofer għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni Applikata FIT (żvilupp ta' 

softwer), u bureau42 GmbH (speċifikazzjoni u konsultazzjoni). Biex ikun iktar speċifiku, il-proġett ippreżenta sistema ta 'ġestjoni tat-tagħlim 

(LMS) li toffri vidjows tal-Lingwa tas-Sinjali Ġermaniża f'korrispondenza ma' kull test fl-ambjent tat-tagħlim. L-istudju pilota beda b’20 persuna 

torox f’ċentru ta ’taħriġ vokazzjonali f’Leipzig. It-torox ġew introdotti fil-LMS AILB minn riċerkatur wieħed mis-smigħ u wieħed mis-smigħ minn 

Aachen li kien preżenti biex iwieġeb mistoqsijiet għal diversi jiem. Matul l-istudju pilota, l-istudenti torox użaw is-Sistema ta ’Ġestjoni 

tat-Tagħlim (LMS) f’ħinijiet fissi fiċ-ċentru tat-taħriġ vokazzjonali. Huma kienu mistennija jgħaddu minn sett preskritt ta 'lezzjonijiet u jirrikorru 

għal għalliem f'każ ta' problemi. Dan żgura qafas fiss għall-istudenti kollha li ma kinux imdorrijin jew li ma kinux kapaċi jitgħallmu awto-diretti.

Fid-dettall is-sistema AILB tipprovdi l-karatteristiċi li ġejjin:

· Il-GSL jintuża bħala l-lingwa għall-ispjegazzjonijiet. L-użu tal-GSL fis-softwer AILB, madankollu, mhuwiex limitat għal sempliċi traduzzjoni tat-testi 

Ġermaniżi iżda l-vidjows tal-GSL huma adattati minn riċerkaturi torox għall-ħtiġijiet tal-utent trux, il-modalitajiet tal-GSL, u l-kultura tat-Torox. Dan għandu 

l-għan li jtejjeb il-medjazzjoni tal-kontenut u jservi bħala strateġija biex ittejjeb il-motivazzjoni tal-istudenti.

· Kull fejn possibbli, il-kontenut huwa ċċarat b’forom speċjali ta ’viżwalizzazzjoni ta’ strutturi u proċessi. Dan huwa importanti ħafna ma 'grupp ta' studenti li huma 

orjentati b'mod viżiv qawwi minħabba l-medjalità tal-lingwa tagħhom, jiġifieri l-lingwa tas-sinjali.

· Vidjokonferenza u chat rooms jippermettu t-tagħlim fi gruppi ta 'pari u jgħinu biex tinbena komunità ta' tagħlim. Istituzzjonijiet ta 'Edukazzjoni 
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Il-qari / kitba u l-ħiliet matematiċi esibiti minn nies neqsin mis-smigħ huma ferm inqas minn dawk tas-smigħ tan-nies, għalkemm il-kapaċitajiet mentali tagħhom 

huma bażikament l-istess. Dawn ir-riżultati nkisbu fil-proġett ATBG. Il-proġett AILB ħa eżattament dawn is-sejbiet bħala punt tat-tluq. Ir-raġuni ewlenija 

għad-diskrepanza kbira bejn il-ħiliet tas-smigħ u tan-nies torox hija dovuta għas-soċjalizzazzjoni tat-torox. Fil-Ġermanja l-biċċa l-kbira tat-tfal neqsin mis-smigħ 

għandhom ġenituri li ftit jew xejn għandhom kmand tal-GSL. Dan ifisser li matul il-perjodu kritiku tal-akkwist tal-lingwa, jiġifieri mill-età ta '2 sa 7 snin, it-tifel torox 

għandu ftit jew xejn espożizzjoni għall-GSL. Għal ħafna persuni neqsin mis-smigħ l-ewwel kuntatt tagħhom ma 'GSL huwa fl-iskola waqt brejk ma' sħabhom 

neqsin mis-smigħ. Dan il-fatt flimkien ma 'l-inaċċessibilità ta' informazzjoni permezz tar-radju u t-televiżjoni (minħabba ftit sottotitoli) jinbidlu f'ċiklu vizzjuż li huwa 

diffiċli biex jinkiser. Mingħajr l-ewwel lingwa żviluppata kompletament - il-lingwa mitkellma ma tistax tinkiseb minħabba n-nuqqas ta ’smigħ u l-GSL ma tistax 

tinkiseb minħabba n-nuqqas ta’ espożizzjoni - it-tagħlim kif taqra u tikteb isir kompitu kważi impossibbli li tikkontrollah. Għalhekk il-livell ta 'qari ta' adulti żgħażagħ 

torox huwa komparattivament baxx, jiġifieri fil-livell ta 'smigħ ta' studenti tar-raba 'grad. Dan jagħmel it-tagħlim tal-kotba kważi impossibbli. Madankollu, l-abbiltà li 

taqra hija meqjusa bħala ħila ewlenija, li sservi bħala prerekwiżit għall-espansjoni tal-għarfien - inter alia fl-oqsma tal-kitba u l-matematika. Din il-koerenza ġiet 

ikkonfermata mill-istudju PISA, li juri li studenti b'kompetenza tajba fil-qari huma tajbin ukoll fil-matematika.

Ibbażat fuq dawn il-problemi u sejbiet l-LMS ġie adattat għall-problemi speċifiċi tat-tagħlim tal-grupp fil-mira, jiġifieri adolexxenti torox u adulti 

żgħar. Essenzjalment, dan is-software jippreżenta titjib speċifiku wara l-iskola għat-tħejjija għall-ħajja tax-xogħol. Il-kontenut ipprovdut huwa 

bilingwi. Esperimenti bilingwi (lingwa mitkellma u ffirmata) fi skejjel għal persuni neqsin mis-smigħ u neqsin mis-smigħ urew li l-użu tal-lingwa 

tas-sinjali fil-klassi jsaħħaħ il-kompetenza tal-qari b'mod sinifikanti. Il-kontenut ma jirrikorrix għal bini sistematiku ta 'lingwa imma juża approċċ 

funzjonali, jiġifieri jaħdem ma' testi u kompiti li huma orjentati lejn il-ħajja u t-talbiet ta 'kuljum u mhux sempliċement iħaffru l-istudenti. Barra minn 

hekk, l-istudenti huma introdotti biex jaħdmu b'referenzi u dizzjunarji.

Għan wieħed ewlieni tal-AILB kien li jtejjeb it-tagħlim awto-dirett u esplorattiv. L-istudenti sabu gwida u ġew introdotti għal strateġiji li 

appoġġjaw dawn il-metodi ta 'tagħlim. Għalhekk, l-LMS mhix sempliċi sostitut għall-kotba iżda wkoll żieda sinifikanti u meħtieġa 

għall-espansjoni tal-għarfien tad-dinja

L-użu tal-lingwa tas-sinjali jkabbar il-kompetenza tal-qari ta 'persuni neqsin mis-smigħ u jtejjeb l-aċċettazzjoni u l-fehim tagħhom

Rakkomandazzjonijiet tal-kontenut tat-tagħlim ippreżentat lilhom. Iżda ħafna mill-adulti torox Ġermaniżi ma kisbux edukazzjoni skolastika fil-lingwa tas-sinjali

u għalhekk m'għandhomx qari bażiku u ħiliet matematiċi meħtieġa għal aktar taħriġ vokazzjonali. Il-ħiliet baxxi tal-qari rrestrinġew ukoll il-possibbiltajiet tagħhom ta 'ġbir ta' 

informazzjoni u tagħlim dirett lilhom infushom. Ibbażat fuq dawn is-sejbiet, sistema ta ’ġestjoni tat-tagħlim ġiet adattata għall-bżonnijiet ta’ persuni neqsin mis-smigħ 

b’vidjows tal-lingwa tas-sinjali għal kull blokka ta ’test bħala l-aktar waħda
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karatteristika importanti. Il-provvediment ta ’vidjows tal-lingwa tas-sinjali għen lill-utenti jtejbu l-ħiliet tal-qari tagħhom u ppermettewhom jitgħallmu b’mod aktar indipendenti. 

L-adattament ta 'sistema ta' ġestjoni tat-tagħlim ingħatat il-preferenza meta mqabbla ma 'soluzzjonijiet proprjetarji, minħabba li l-użu ta' sistema ta 'ġestjoni tat-tagħlim 

iffaċilita l-ħolqien tal-kontenut u l-adattament tal-kontenut u l-istudenti kisbu firxa wiesgħa ta' possibbiltajiet standardizzati ta 'interazzjoni tal-utent.
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