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WSTĘP

Projekt LETITBE finansowany w ramach programu 
Erasmus+ jest inicjatywą Zakonu św. Jana Bożego 
i Sióstr Szpitalnych. Uczestniczą w nim ośrodki z 
siedmiu różnych krajów Unii Europejskiej. Biorąc pod 
uwagę cyfrowy i technologiczny charakter projektu 
do uczestnictwa zaproszona została także Fundacja 
Vodafone z Hiszpanii.

Współpraca w ramach pierwszej edycji projektu 
Erasmus+ pod nazwą DESKTOP (Disabled Enhance 
their Skills Through On-line Platforms) rozpoczęła się 
w 2015 r. Projekt ten pozwolił na stworzenie i rozwój 
narzędzia cyfrowego - aplikacji Mefacylita, która 
dostępna jest dla urządzeń z systemem Android. 
Narzędzie zaprojektowane jest w oparciu o fizyczne 
i poznawcze kryteria dostępności, które umożliwiają 
tworzenie i dystrybucję wysoce zindywidualizowanych 
materiałów edukacyjnych, bogatych w informacje 
wielokanałowe i wykonywalnych w dowolnym 
środowisku, odpowiadając na potrzeby i możliwości 
beneficjentów.

Korzystanie z tego narzędzia przyczyniło się 
do zwiększenia aktywności i autonomii osób z 
niepełnosprawnościami we wszystkich siedmiu 
ośrodkach. Należy zauważyć, że poprzedni projekt 
DESKTOP został określony: jako Doskonała Praktyka 
przez organ nadzorujący, odpowiedzialny za ocenę 
projektów europejskich.

Aktualnie w drugiej edycji znanej jako LeTiTBE 
(Learning Through Innovative Technologies Boosting 
Equality), wykorzystanie aplikacji Mefacilyta zostało 
rozszerzone z myślą o środowisku nauki i pracy. 
Dodatkowo były prowadzone prace nad rozwojem 
nowych funkcjonalności, które umożliwiają szkolenie 
określonych zdolności i umiejętności poznawczych. 
Projekt ten, realizowany w latach 2018-2021, ma na 
celu usprawnienie procesu nauczania oraz uczenia się 
osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Brak wysokiej jakości programów szkoleniowych 
skierowanych do grupy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, uczestników ośrodków 

dziennych, warsztatów terapii zajęciowej i domów 
pomocy społecznej, nie tylko pozostawia potrzebę 
samodzielnego uczenia się przez całe życie, 
ale także uniemożliwia zdobycie lub ponowne 
wykorzystanie nabytych umiejętności. Osoby z 
niepełnosprawnościami mogą mieć problemy z 
planowaniem i realizacją zadań terapeutycznych i w 
efekcie zmniejsza możliwości pełnienia określonych 
ról społecznych, podjęcia pracy, czy uczestniczenia w 
życiu społecznym. 

Biorąc pod uwagę znaczenie rozwiązań 
technologicznych w społeczeństwie, a zwłaszcza 
w obecnych projektach szkoleniowych, w celu 
złagodzenia ryzyka wynikającego z przepaści cyfrowej, 
Projekt Erasmus+ LETITBE od samego początku 
zaprosił do współpracy swojego głównego partnera 
technologicznego Fundację Vodafone z Hiszpanii, 
której rolą jest projektowanie nowych funkcji i 
rozwiązań cyfrowych proponowanych w ramach 
aplikacji Mefacilyta, które odpowiadają specjalnym 
potrzebom edukacyjnym beneficjentów tego 
projektu.

Wreszcie, wszystkie działania, środki i opracowane 
materiały uwzględniają perspektywę praw, sprzyjając 
tworzeniu przestrzeni do nauki zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Ten podręcznik dla profesjonalistów ma na celu 
podsumowanie wszystkich aktywności stworzonych 
w ramach projektu, dostępnych w całości na stronie 
internetowej, a także zdobytej wiedzy i umiejętności. 
Mogą być używane częściowo i/lub całkowicie 
przez dowolny podmiot zajmujący się osobami z 
niepełnosprawnością.

Treści, które zostaną przedstawione poniżej, są 
wynikiem całego procesu, refleksji, projektowania 
i kolektywnej współpracy pomiędzy europejskimi 
podmiotami ich doświadczeń w dziedzinie edukacji 
osób z niepełnosprawnościami. Dlatego w pewnym 
sensie niniejszy podręcznik ma również na celu 
przyczynienie się do budowy teoretycznego modelu 
opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, 
opartego na nowatorskim podejściu zgodnie z 
prawami uznanymi przez ONZ.
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Produkt intelektualny
1: Program edukacyjny
na platformie cyfrowej

Produkt intelektualny 1 został stworzony 
ze względu na potrzebę wzbogacenia 
oferty programów edukacyjnych 
dostępnych w kształceniu osób dorosłych z 
niepełnosprawnościami. Program edukacyjny 
w projekcie LETITBE został stworzony na trzech 
fundamentalnych filarach, które służą do 
projektowania, tworzenia i wdrażania cyfrowego 
programu nauczania. 

 ÆRodzaj dostosowania do 
potrzeb edukacji specjalnej:

 ■Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mają szereg specjalnych 
potrzeb edukacyjnych związanych z 
dostępem do informacji i kodu używanego 
w materiałach dydaktycznych dlatego 
materiały zostały zaprojektowane w 
formacie wielokanałowym. Korzystanie 
z różnych typów zasobów (obrazy, 
filmy, łatwe do odczytania teksty i 
nagrania audio) podczas zajęć zapewnia 
najwyższy możliwy poziom zrozumienia 
treści edukacyjnych.
 ■Projektując materiały edukacyjne 
uwzględniono potrzebę wsparcia 
zarówno elementarnych jak i złożonych 
procesów poznawczych.
 ■Materiały edukacyjne cechuje przejrzysta 
forma, różnorodność i możliwość 
uczenia się przy użyciu praktycznych i 
rzeczywistych scenariuszy. Dodatkowo 
w ramach każdego bloku szkoleniowego 
zaprojektowano działania uzupełniające, 
które zawierają treści poszczególnych 
bloków dydaktycznych. Stworzenie 
tych obszernych materiałów ma na celu 

dodatkowy trening i poprawę funkcji 
wykonawczych.
 ■W materiałach dydaktycznych i ich 
stosowaniu uwzględniono różne style i 
formy uczenia się. Tworzone treści można 
wykorzystać do nauki indywidualnej, w 
parach lub do uczenia się w małych lub 
średnich grupach. 

 ÆZnaczenie i istotność treści 
przewidzianych w programie 
edukacyjnym:

 ■ Treści wybrane do konstytuowania 
programu nauczania bezpośrednio 
przyczyniają się do zwiększenia 
aktywności społecznej. Biorąc pod uwagę 
znaczenie dostępu do pracy i jej wpływ na 
osiągnięcie niezależnego życia, wybrano 
treści, które wpływają na poprawę 
umiejętności technicznych. Zważywszy 
na rodzaj prowadzonych zajęć w szkołach 
specjalnych lub integracyjnych osoby z 
niepełnosprawnościami nie mają wiedzy 
na temat wymagań rynku pracy. Stąd też 
decyzja o wprowadzeniu szczegółowych 
informacji dotyczących zatrudnienia. 
 ■U niektórych osób z niepełnosprawnością i 
innymi zaburzeniami neurorozwojowymi 
widoczne są słabo rozwinięte 
kompetencje miękkie oraz kompetencje 
społeczne, które stanowią ważną część 
dla osiągnięcia i utrzymania każdej pracy. 
Dlatego zostały one uwzględnione w 
programie edukacyjnym, aby zwiększyć 
szansę na osiągnięcie i utrzymanie 
aktywności zawodowej. 
 ■Pomimo pozytywnych zmian, które 
wystąpiły na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat w postrzeganiu osób z 
niepełnosprawnością intelektualną nadal 
zdarzają się sytuacje, w których nie są 
traktowane podmiotowo. Rozpoznanie 
sytuacji łamania ich praw jest utrudnione. 
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Profesjonaliści pracujący na co dzień 
z osobami z niepełnosprawnościami 
zazwyczaj ich chronią, jednakże zdarzają 
się sytuację, w których postanowienia 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych nie są przestrzegane. 
W oparciu o powyższe, a także biorąc 
pod uwagę znaczenie realizacji tej 
perspektywy w każdym obszarze 
życia wprowadzono kolejny blok 
szkoleniowy w zakresie rozpoznawania, 
obrony i upowszechniania praw osób 
niepełnosprawnych. 

 ÆUdział osób 
niepełnosprawnych w 
projektowaniu własnych 
materiałów dydaktycznych:

W tym produkcie intelektualnym wprowadzono 
innowacje nie tylko ze względu na cele 
uczenia się, które wykorzystują media cyfrowe 
do rozwoju osobistego, ale także dokonano 
przeglądu ról przypisywanych osobom z 
niepełnosprawnościami w odniesieniu do ich 
procesów uczenia się. 

 ■W projekcie zastosowano wysoce 
partycypacyjne metodyki, które pozwoliły 
beneficjentom programu na aktywny 
udział w procesie projektowania 
tworzonych materiałów dydaktycznych. 
Przede wszystkim przy wsparciu swoich 
profesjonalistów decydowali nad jakimi 
treściami chcą pracować. Dodatkowo 
byli także bohaterami własnych pomocy 
wizualnych: wcielając się w rolę fotografa, 
modela czy aktora. To niewątpliwie 
dostarczyło wielu cennych informacji 
zarówno dla użytkowników jak również dla 
ich opiekunów na temat funkcjonowania 
uczestników i potrzebie wsparcia w 
różnych sytuacjach. 
 ■Uczestnicy brali czynny udział w 

projektowaniu cyfrowym przy użyciu 
platformy Mefacilyta. Zwiększając swoje 
umiejętności cyfrowe w znaczący 
sposób zmniejszają ryzyko wykluczenia 
wynikające z przepaści cyfrowej.
 ■Udział beneficjentów programu w tej 
fazie projektowania sprzyjał nauczaniu, 
stanowiąc skuteczny sposób na pojawianie 
się i utrwalanie nowych umiejętności i 
wiedzy.
 ■Należy zwrócić uwagę, że zmiana 
roli osoby z niepełnosprawnością z 
potrzebującej na pomagającą wpłynęła na 
wzrost samooceny. Pozwoliła zwiększyć 
zakres działań, podejmować samodzielnie 
inicjatywy bez wsparcia ze strony 
profesjonalistów, podjąć nowe działania 
związane ze światem technologicznym. 
 ■Zaobserwowano wzrost motywacji do 
rozwoju nowych umiejętności, nie tylko 
ze względu na wykorzystywanie urządzeń 
cyfrowych, które same w sobie budzą 
większe zainteresowanie niż tradycyjne 
metody tj. książki czy papier, ale także ze 
względu na osobiste opracowanie przez 
siebie materiałów. 

 ÆOpis propozycji szkolenia:

Program składa się z 3 części, z których każda 
odpowiada programowi nauczania oraz posiada 
zestaw propozycji dydaktycznych iprzewodnik. 
Każda część jest dokładnie rozbudowana i 
szczegółowo opisana. 

 ■Program nauczania rozwijający 
umiejętności i zdolności potrzebne do 
podjęcia zatrudnienia.
 ■Program nauczania rozwijający 
umiejętności społeczne i komunikacyjne.
 ■Program nauczania rozwijający 
umiejętności poznawania, obrony 
i rozpowszechniania praw osób z 
niepełnosprawnościami.
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Blok 1: Program
nauczania dotyczący
rozwoju umiejętności i
zdolności niezbędnych
do podjęcia
zatrudnienia

Ważne jest, aby podkreślić, że każdy partner 
projektu stawia sobie inne cele odnośnie 
zwiększenia umiejętności i zdolności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to 
spowodowane różnicami jakie występują między 
krajami oraz polityce integracji pracowników z 
niepełnosprawnościami. Dlatego każdy partner 
wskazał jedno lub kilka miejsc pracy wokół 
których zaprojektował szkolenia edukacyjne. 
Są one dostosowane do realiów każdego kraju 
indywidualnie. 

Zawody wybrane przez każdy kraj, w ramach 
których zaprojektowano kursy edukacyjne 
zaprezentowano poniżej:

1. Niemcy: Asystent kuchenny
2. Austria: Operator warsztatów zawodowych
3. Portugalia: Recepcjonista
4. Polska: Asystent stajennego
5. Hiszpania: Ogrodnik 
6. Irlandia: Asystent farmaceuty oraz kelner

 ■Każdy kurs szkoleniowy składa 
się z 4 zróżnicowanych bloków.

1. Blok wprowadzający - określa zawartość 
całego kursu. Umożliwia osobom z 
niepełnosprawnościami oraz specjalistom 
zapoznanie się z głównymi treściami danego 
szkolenia.

2. Blok bezpieczeństwa w pracy- określa zasady 
oraz standardy bezpieczeństwa jakie należy 
zachować podejmując wybraną pracę 
zawodową. Wskazuje zachowania jakich 
należy unikać podczas pracy oraz środki 
ochronne dla każdej pracy.

3. Blok pracy właściwej- zawiera dokładne opisy 
każdego stanowiska pracy. Wyszczególnione 
zostały różne zadania, które ma wykonać 
pracownik przy użyciu różnych nośników 
cyfrowych. Osoba z niepełnosprawnością 
wykonuje konkretną czynność krok po kroku 
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korzystając z opisów, obrazów i filmów 
umieszczonych na nośniku cyfrowym. Stopień 
trudności jest dostosowywany dla każdego 
indywidualnie. Blok ten zawiera także treści 
odnoszące się do opisu używanych narzędzi 
pracy.

4. Blok oceny przyswojonych treści- zawiera 
gry sprawdzające stopień przyswojenia 
treści zawartych w materiale edukacyjnym. 
Podsumowanie nabytej wiedzy pozwala 
użytkownikom oraz profesjonalistom ocenić 
stopień jej przyswojenia. Każda gra składa się 
z trzech części. Na pierwszym ekranie znajduje 
się instrukcja, która zaprojektowana jest w 
formacie wielokanałowym. Kolejna część to 
gra dydaktyczna, w trzeciej części użytkownik 
otrzymuje wynik poprawnych odpowiedzi 
oraz błędów. 

 ■Rozważania metodologiczne.

Zaprojektowane materiały w żadnym wypadku 
nie zastępują obecności specjalistów lub 
trenerów. Podnoszą jedynie atrakcyjność zajęć, 
i dają możliwość korzystania z dodatkowego 
zasobu w procesie nauczania-uczenia się, w jego 
różnych fazach lub momentach.

Zastosowanie materiałów jako narzędzia do 
aktywowania wcześniej zdobytej wiedzy:

Z zasobów możemy skorzystać podczas 
sesji wprowadzających, podczas których 
przeprowadzana jest prezentacja treści do 
opanowania. Pomimo zawarcia w materiałach 
tekstów i dźwięków można korzystać z nich 
wyłącznie za pomocą obrazów prosząc osoby 
z niepełnosprawnością o wyjaśnienie tego, co 
widzą. Taki sposób korzystania z materiałów 
edukacyjnych może być świetną okazją do 
wykrycia mocnych i słabych stron użytkownika, 
ale także poziomu jego wiedzy w danym 
temacie. 

 L Klikając w link można uzyskać dostęp do 
przykładowych materiałów wprowadzających:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=13236

Materiały wprowadzające mogą być 
wykorzystywane w małych grupach przy 
użyciu większych ekranów. Taki sposób 
prowadzenia zajęć sprzyja spontanicznemu 
uczestnictwu, generując dynamikę grupy, w 
której wyłaniają się nowe pomysły. Materiały 
wykorzystywane indywidualnie na nośnikach 
tj. telefonach komórkowych czy tabletach 
wspomagają proces uczenia się konkretnych 
osób umożliwiając im naukę w ulubiony przez 
nich sposób. 

 Æ Zastosowanie materiałów w kontekście 
realizacji zadania

Z zasobów dydaktycznych można korzystać 
wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. 
Również w warunkach słabej łączności, pod 
warunkiem pobrania wcześniej materiałów 
i zapisania ich w zakładce ulubione. Dostęp 
do materiałów może być przydatny podczas 
wykonywania niektórych zadań. W pierwszej 
kolejności pozwalają na wykorzystanie ich jako 
wizualny zasób wspierający wyjaśnienie lub 
jako modelowanie zadania do wykonania. Po 
wykonaniu czynności można do nich powrócić, 
aby sprawdzić, czy wykonanie przebiegło 
poprawnie, wskazując te, które zostały zrobione 
dobrze lub te, które wymagają poprawy.

Materiały posiadają dźwięk, dlatego można je 
wykorzystać jako wsparcie słuchowe w trakcie 
opracowywania zadań.

Należy zwrócić uwagę na panujące warunki 
podczas oglądania materiałów edukacyjnych 
na ekranie urządzenia mobilnego. Zbyt silne 
oświetlenie może utrudniać oglądanie.
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 L Klikając w link można uzyskać dostęp do 
przykładowych materiałów edukacyjnych 
związanych z wykonywaniem konkretnych 
zadań:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=13242

Zastosowanie gier

Zaprojektowane gry mogą być wykorzystane 
w dowolnej fazie procesu nauczania-uczenia 
się. Zabawa to sposób uczenia się, który zwykle 
wiąże się z wyższym poziomem motywacji i 
zainteresowania ze strony uczniów.

Korzystanie z tych zasobów, aby aktywować 
wcześniej nabytą wiedzą oraz sprawdzić na 
jakim poziomie wiedzy znajduje się użytkownik 
może jasno nakreślić sposób prowadzenia 
edukacji. Informacja o poziomie zaawansowania 
jest przechowywana na profilu specjalisty, co 
pozwala na zestawienie uzyskanych wyników 
pokazując stopień przyswojenia wiedzy.

Z gier można korzystać zarówno po zakończeniu 
przyswajania treści jak i niezależnie od nich. 
Ważną funkcją gier jest duży zakres zrozumienia 
materiału edukacyjnego. Jest to szczególnie 
istotne w zapobieganiu używania niektórych 
narzędzi w nieodpowiedni sposób. W szybki 
sposób można sprawdzić czy informacje zostały 
zrozumiane, zanim użytkownik podejmie 
samodzielnie używania narzędzia.

 L Klikając w link można uzyskać dostęp do 
przykładowych materiałów edukacyjnych 
związanych z grami 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20987

1. Zasady bezpieczeństwa w pracy ogrodnika
2. Gra „Ocena standardów bezpieczeństwa”

Dostępność materiałów:

Biorąc pod uwagę potrzebę usprawnienia 
procesów poznawczych pamięci i 
sekwencjonowania materiały te mogą być 
używane w każdej chwili, gdyż mogą być 
dostępne na własnym urządzeniu użytkownika. 
Taka możliwość ma istotny wpływ na obniżenie 
poziomu stresu, gdyż wpływa na poczucie 
sprawczości i bezpieczeństwa podczas 
wykonywania zleconych zdań. Użytkownik ma 
świadomość, że w razie potrzeby, sam może 
uzyskać funkcjonalne wsparcie, które gwarantuje 
mu pomyślne ukończenie zadania.

Marianne Hofer, która jest przedstawicielką 
kobiet, używa aplikacji „Mefacilyta” 
do wypowiadania się na forum. Dzięki 
wsparciu profesjonalisty stworzyła materiał 
edukacyjny składający się z zestawu 
aktywności, które podejmuje ze względu na 
pełnioną przez siebie funkcję. Pani Marianna 
tak opowiada o korzystaniu z aplikacji 
„Mefacilyta”:

„Aplikacja zapewnia mi bezpieczeństwo, jest wiele 
rzeczy, których nie pamiętam zbyt dobrze, a gdy 
jestem podekscytowany, o wielu zapominam. 
Nauczyłam się poprawnie korzystać z aplikacji. Lubię 
pracować z tymi nowymi technologiami. Czuję się 
więc silna, bo mogę sama opowiedzieć o swoich 
zadaniach jako przedstawicielka kobiet. Wygląda to 
też „fajnie”, taki tablet ułatwia wszystko. “
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Blok 2: Program
rozwoju umiejętności
społecznych i
komunikacyjnych

Jak już wcześniej wspomniano jasny i różnorodny 
i zrozumiały przekaz treści jest niezwykle ważnym 
elementem procesu edukacyjnego. Dlatego też 
zaprojektowano blok szkoleniowy odpowiadający 
konkretnym potrzebom, które mają bezpośredni 
związek ze wzrostem możliwości integracji 
społecznej.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/
lub rozwojową wykazują potrzebę wsparcia w 
uczeniu się i stosowaniu w praktyce umiejętności 
społecznych i komunikacyjnych. Dzieje się tak 
głównie z dwóch powodów:

W niepełnosprawności intelektualnej stwierdza 
się dysfunkcję niektórych podstawowych 
i złożonych funkcji wykonawczych tj. 
samoregulacja, zachowania hamujące, teoria 
umysłu, abstrahowanie, uogólnianie i in., a 
umiejętności te są ściśle powiązane z rozwojem 
umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
Z drugiej strony niedobór doświadczeń życiowych 
wynikający z niskiego poziomu integracji i 
uczestnictwa społecznego sprawia, że osoba 
z niepełnosprawnością ma mniej możliwości 
wykorzystania w praktyce umiejętności 
społecznych. 

Tworzenie i wdrażanie materiałów szkoleniowych 
rozwijających umiejętności społeczne 
podczas sesji grupowych i indywidualnych 
sprzyja pojawianiu się i utrwalaniu zachowań 

akceptowanych społecznie. Przekłada się to na 
wzrost pozytywnych doświadczeń w relacjach 
społecznych, wpływa na wzrost samooceny 
osoby z niepełnosprawnością oraz na lepszy 
odbiór społeczny osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo w ramach tego bloku powstały 
materiały do nauki języka angielskiego jako 
drugiego języka służącego do komunikowania 
się w ramach projektu europejskiego dając 
możliwość zaistnienia interakcji między ich 
beneficjentami. 

W ramach tego programu szkoleniowego 
powstały różnorodne bloki edukacyjne 
przedstawione poniżej:

Umiejętności komunikacyjne:
 ■Współpraca z innymi ludźmi.
 ■Wymiana opinii i perspektyw.
 ■Rozpoznawanie emocji własnych i innych 
oraz panowanie nad emocjami
 ■Aktywne słuchanie.
 ■Debaty i dyskusje.
 ■Przemawianie publicznie i w środowisku 
pracy.
 ■Wskazówki dla lepszej komunikacji.
 ■Zasady dotyczące ubioru.

Zarządzanie kryzysowe:
 ■Co zrobić, gdy potrzebuję pomocy.
 ■Pierwsza pomoc.
 ■Połączenia alarmowe.
 ■Wizyty lekarskie.
 ■ Środki higieny i zarządzanie zdrowiem 
osobistym.
 ■ Jak postępować w przypadku pożaru.
 ■Bezpieczna odległość.

Socjalizacja i rozwiązywanie problemów:
 ■Nauka rozwiązywania konfliktów.
 ■mimika twarzy.
 ■Zachowanie w miejscach publicznych.
 ■ Jak korzystać z transportu publicznego.
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Nauka angielskiego:

 ■Ubranie.
 ■ Emocje.
 ■Pory dnia.
 ■Codzienne wyrażenia.

 ■Rozważania metodologiczne.

Zaprojektowane materiały w żadnym wypadku nie 
zastępują obecności specjalistów (edukatorów, 
psychologów, terapeutów) lub trenerów. 
Stanowią jedynie rodzaj wsparcia w rozwijaniu 
umiejętności społecznych, komunikacyjnych, 
zarządzania kryzysowego czy rozwiązywania 
konfliktów. Jak zostało podkreślone w całym 
dokumencie przygotowane treści mają za 
zadanie wspieranie komunikacji poprzez 
użycie zasobów wizualnych w formie wideo 
czy obrazów, które daje możliwości lepszego 
zrozumienia i przetwarzania informacji. 

Przed podjęciem szkolenia z umiejętności 
społecznych, komunikacyjnych i rozwiązywania 

konfliktów należy zwrócić szczególną uwagę na 
samopoczucie osoby z niepełnosprawnością. 
Zaleca się przeprowadzenie wcześniejszej rozmowy 
dotyczącej samopoczucia, dając możliwość 
rozładowania napięcia, które pojawiło się podczas 
wcześniejszej współpracy. Daje to również 
profesjonalistom możliwość potraktowania tych 
kwestii jako obszaru roboczego sesji szkoleniowej, 
nadając jej bardziej znaczący charakter.

Dostępność materiałów:

Materiały są dostępne na urządzeniach cyfrowych 
tj. telefon komórkowy lub tablet. Można również 
korzystać z nich na dużym ekranie lub na 
tablicach cyfrowych. 

Podział użytkowników na grupy:

Decyzja o podziale użytkowników na grupy 
będzie zależeć od kilku czynników:

1. Potrzeby uczestników w zakresie wsparcia 
komunikacyjnego.

2. Cele sesji roboczej.
3.  Treść materiału edukacyjnego.
4. Sposób uczenia się użytkowników.

Czas trwania sesji:

Zaleca się, aby sesje edukacyjne trwały do 50 
min w przypadku zajęć grupowych. Należy mieć 
na uwadze, że poziom uczestnictwa i poziom 
koncentracji może spadać wraz z pojawieniem 
się zmęczenia. 

Materiały edukacyjne mogą aktywować 
wcześniej nabytą wiedzę lub wprowadzać nowy 
materiał szkoleniowy podczas zajęć grupowych.  
Zaleca się udział w sesjach wprowadzających 
do warsztatów jako element przygotowania do 
bloku szkoleniowego z zakresu umiejętności 
społecznych, rozwiązywania konfliktów i 
umiejętności komunikacyjnych.
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 ■ Sesje wprowadzające pozwalają uczniom 
uświadomić sobie ogrom posiadanej 
wiedzy i umiejętności nad którymi 
mogą pracować podczas nauki w tym 
bloku tematycznym. Ma to wpływ na 
samoocenę oraz podejście do nauki z 
lepszą percepcją siebie. 
 ■Wcześniejsze sesje aktywizujące wiedzę 
oferują specjalistom ważne informacje, 
które mogą zostać dodane do bloku 
edukacyjnego, a są efektem oceny 
zasobów i możliwości użytkownika. 

 LW poniższym linku można zobaczyć 
przykładowy materiał, który można 
wykorzystać w sesji wprowadzającej lub 
aktywizujący wcześniejszą wiedzę.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18911

 ■Zastosowanie materiałów 
w szkoleniach z umiejętności 
społecznych i rozwiązywania 
konfliktów.

Materiały edukacyjne z rozpoznawania 
emocji.

W tym bloku tematycznym znajdują się materiały 
do edukacji emocjonalnej. Przedstawione 
treści mogą służyć jako pomoc wizualna, 
ułatwiająca rozpoznawanie mimiki i mowy 
ciała związanych z określonymi emocjami. 
Materiały zawierają również wskazówki, jak 
postępować w obliczu odmiennych nastrojów 
własnych i innych osób.

Zaleca się pracę technikami: komunikowania 
werbalnego, odgrywania ról.

 LW poniższym linku można zobaczyć 
przykładowy materiał, który można 
wykorzystać w sesji:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19074

Materiały edukacyjne z rozwiązywania 
konfliktów:

W tym bloku szkoleniowym znajdują się materiały 
rozwijające umiejętność rozwiązywania 
konfliktów. Materiały te zawierają dostępne 
informacje na temat strategii rozwiązywania 
problemów w różnych sytuacjach i miejscach 
użyteczności publicznej np. ośrodku szkolnym, 
miejscu pracy itp.

Przed podjęciem szkolenia z rozwiązywania 
konfliktów należy zwrócić szczególną uwagę na 
samopoczucie osoby z niepełnosprawnością. 
Czasami przydatna jest analiza konfliktów, które 
uczestnicy mogli mieć w przeszłości. Należy 
jednak zachować ostrożność i oszacować jaki 
wpływ na uczestników może mieć powracanie 
do tej sytuacji.

Techniki takie jak „odgrywanie ról”, kształtowanie 
werbalne i myślenie łańcuchowe są również 
przydatne w tego typu sesjach.

 LW poniższym linku można zobaczyć 
przykładowy materiał, który można 
wykorzystać w sesji:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18827

Po zapoznaniu się z materiałami – mogą być 
również wykorzystywane w indywidualnych 
sesjach – odwołanie dotyczy samych sesji 
mających na celu rozwiązanie rzeczywistych 
problemów, a nie szkoleń. Dostępność 
materiału może służyć wspieraniu komunikacji 
między profesjonalistami, a użytkownikami lub 
pomiędzy użytkownikami, którzy aktualnie mają 
jakąś sytuację konfliktową. 
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Wykorzystanie technologii może być także 
użytecznym sposobem do podpisania kontraktu 
z użytkownikiem. Aktualne sytuacje konfliktowe 
tracą na ważności w momencie ich rozwiązania, 
jednakże można stworzyć materiały zawierające 
filmy lub audio, które posłużą do zapamiętywania 
podjętych decyzji. 

 ÆWykorzystanie materiałów 
cyfrowych w języku angielskim 
jako sesje szkoleniowe do 
porozumienia się z innymi:

W tym bloku znajdują się materiały do szkoleń 
związanych z nauką języka obcego, w tym 
przypadku języka angielskiego. Przygotowane 
treści są na podstawowym poziomie, mają służyć 
do rozwijania umiejętności komunikacyjnych 
między uczestnikami projektu LETITBE, stając się 
językiem wehikularnym.

Opracowane materiały skupiają się wokół 
tematyki, która umożliwi kontakt między 
osobami z niepełnosprawnościami z różnych 
krajów europejskich podczas różnych sytuacji w 
czasie trwania projektu. 

Materiał edukacyjny z języka angielskiego skupia 
się na rozwijaniu umiejętności wypowiedzi ustnej 
oraz rozumienia treści, ponieważ w praktyce 
osoby z niepełnosprawnościami będą miały 
możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z 
innych krajów. 

Materiał szkoleniowy zawiera obrazy, tekst 
oraz dźwięk. Umożliwia uczenie się wielu słów 
lub wyrażeń dostosowanych do poziomu 
i możliwości uczniów uczestniczących w 
kursie. 

W ramach tego programu szkoleniowego 
powstały różnorodne bloki edukacyjne 
przedstawione poniżej:

Główne bloki edukacyjne opracowane w tym 
zakresie to:

 ■Kolory
 ■Wyrażenia odnoszące się do pogody
 ■ Jedzenie
 ■ Emocje
 ■Godziny
 ■Wyrażenia użytku codziennego
 ■Autoprezentacja

 ■Rozważania metodologiczne.

Główna strategia metodologiczna polega na 
przećwiczeniu wybranych słów lub wyrażeń. 
Przygotowany materiał składa się z obrazu, 
dźwięku oraz tekstu. Dzięki temu osoba z 
niepełnosprawnością ma możliwość kojarzenia 
danego słowa czy wyrażenia zarówno z dźwiękiem 
jak i obrazem. Z programu szkoleniowego można 
także korzystać podczas sesji grupowych. Dzięki 
temu osoby z niepełnosprawnością oswajają 
się z nowym językiem zarówno na poziomie 
fonoartykularnym jak i słuchowym. 

 LW poniższym linku można zobaczyć 
przykładowy materiał, który można 
wykorzystać w sesji:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=15419

Aby zwiększyć znaczenie i motywację 
do nauki języka obcego wśród osób 
z niepełnosprawnościami zaleca się 
przeprowadzenie szkoleń we współpracy 
z ośrodkami w innych krajach. Dając 
możliwość rzeczywistego znalezienia się 
w sytuacjach komunikacyjnych osoby z 
niepełnosprawnościami doświadczają potrzeby 
zwiększenia umiejętności porozumiewania się w 
obcym języku. Możliwość łączenia się z ludźmi z 
innych krajów sprawia, że proces nauki staje się 
dla nich ważny i przydatny.
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Podobnie jak w pozostałych blokach 
szkoleniowych do treści dydaktycznych 
opracowano zestaw gier oceniający stopień 
zdobytej wiedzy.

 LW poniższym linku można zobaczyć 
przykładową grę, który można wykorzystać w 
sesji:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20988

Blok 3: 
Program szkoleniowy
w zakresie uznawania,
obrony i rozpowszechniania
praw osób z
niepełnosprawnościami.

Po jedenastu latach obowiązywania Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
konieczne jest, aby zasady tego traktatu 
przedstawione w 26 PRAWACH CZŁOWIEKA I 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI stanowiły europejski 
porządek prawną, mając świadomość, że nie 
ma możliwości całkowitego wyeliminowana 
nadużyć, jednocześnie licząc na ograniczenie 
występowania sytuacji wykluczenia i 
dyskryminacji doświadczanych przez osoby z 
niepełnosprawnościami. Podmioty działające 
w obszarze niepełnosprawności, a będące 
instrumentami państw odpowiadają na potrzeby 
tej grupy. Należy jednak pamiętać o potrzebie 
podejmowania ciągłych starań, aby dostosować 
praktykę do modelu opieki społecznej w 

perspektywie praw. Pomimo niezaprzeczalnych 
postępów w zakresie integracji i równości osób z 
niepełnosprawnościami czeka Nas jeszcze dużo 
pracy w tym zakresie. 

Być może pierwszą z przemian, o której już 
wspomniano w początkowej części tego 
dokumentu, jest podjęcie odpowiednich 
działań szkoleniowych, aby osoby z 
niepełnosprawnościami były traktowane 
podmiotowo. To właśnie oni będą mogli w 
codziennym życiu rozpoznawać i domagać 
się przy wsparciu swoich rodzin i specjalistów, 
przestrzegania postanowień Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych.

Materiał szkoleniowy został podzielony w 
oparciu o trzy filary:

1. Adaptacja do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. Materiały zostały 
zaprojektowane w przystępnym języku w 
formacie wielokanałowym. Decyzja ta staje 
się fundamentalna, biorąc pod uwagę wysoki 
stopień abstrakcji, jaki te treści implikują. 
Do planu szkolenia podchodzi się również 
w sposób wysoce praktyczny i empiryczny, 
co pozwala beneficjentom na skojarzenie 
pewnych abstrakcyjnych pojęć z bardzo 
istotnymi codziennymi realiami.

2. Znaczenie i istota adresowanych treści. 
Wybrano te prawa i artykuły Konwencji, które 
mają największe znaczenie dla beneficjentów 
programu. W tym celu opracowano przystępną 
ankietę, która pozwoliła zidentyfikować 
konkretne prawa, nad którymi chcieli 
pracować oraz te o najmniejszym stopniu 
zrozumienia itp.

3. Aktywny udział osób z 
niepełnosprawnościami w tworzonych 
materiałach. Zwłaszcza w blokach 
dydaktycznych, które mają za zadanie 
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analizować konkretne sytuacje z życia 
osób z niepełnosprawnościami. W tej sekcji 
nakręcono kilka filmów, w których osoby z 
niepełnosprawnościami wcielały się w rolę 
aktorek i aktorów przedstawiając sytuacje 
życia codziennego, w których prawa 
określone w Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych są respektowane 
lub nie.

Poniżej znajduje się opis szczegółowego 
procesu projektowania i realizacji 
materiałów:

1.  Wspólnie z beneficjentami projektu zbadano 
dostępność informacji na temat praw osób z 
niepełnosprawnościami. 

2.  Beneficjenci projektu zdecydowali o sposobie 
przekazania informacji dotyczących Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych.

3. Beneficjenci projektu współorganizowali 
warsztaty, na których poruszano tematy praw 
osób z niepełnosprawnościami. Zadawali 
pytania i dyskutowali, aby dowiedzieć się, który 
praw i artykułów nie rozumieją lub najbardziej 
ich interesują. 

4. Uczestnictwo w warsztatach integracyjnych 
oraz ankieta ewaluacyjna przeprowadzona 
za pomocą aplikacji Mefacylita umożliwiła 
przeprowadzenie głosowania dotyczącego 
wyboru praw, które należy dodatkowo 
wyjaśnić lub opisać. 

5. Każdy z partnerów projektu przeprowadził 
warsztaty oceniając wyniki i poziom 
zainteresowania każdym prawem. Dzięki 
takiemu działaniu można było wybrać prawa 
najbardziej istotne z punktu widzenia osoby 
niepełnosprawnej.

6. Każdemu użytkownikowi przydzielono 

opracowanie wyjaśnienia jednego prawa. 
Przykłady zawierały sytuacje respektowania 
jak i ignorowania konkretnego prawa.

7. Beneficjenci projektu samodzielnie 
decydowali o rodzaju użytych multimediów 
do przekazania informacji nt. wybranego 
prawa.

8. Scenariusze filmów zostały wykonane i 
przetłumaczone na wszystkie języki, którymi 
posługują się partnerzy projektu.

9. Po udostępnieniu materiałów wideo zostały 
przeprowadzone warsztaty dla beneficjentów 
projektu, aby stworzyć końcową ocenę 
stworzonych materiałów. Była to najtrudniejsza 
część procesu. 

10. Respektowanie praw osób z 
niepełnosprawnościami to długa i kręta droga. 
Każdy kraj ma inną legislację prawną , dlatego 
najważniejsze jest, aby określić jego rolę.

Nadal istnieje luka w umiejętnościach w 
zakresie rozumienia praw, a co ważniejsze, 
należy określić rolę posiadaczy praw oraz 
ustawodawstwo każdego kraju, aby zobaczyć 
rzeczywiste zmiany w społeczeństwie.

Materiały zostały podzielone na trzy 
zróżnicowane bloki:
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 ■Opis bloków szkoleniowych 

należących do programu „Znam 
swoje prawa”:

1.  Wprowadzenie do bloku uprawnień.
 ■Wprowadzenie do Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych
 ■Co to znaczy mieć prawa?
 ■Konwencja- co rząd powinien zrobić w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych?
 ■Czy prawa osób z niepełnosprawnościami 
są przestrzegane?
 ■ Jak Konwencja ONZ może pomóc?
 ■Użycie Konwencji ONZ do wprowadzenia 
zmian
 ■Upewnij się, co mówi umowa
 ■Polepszenie warunków życia
 ■Konwencja- najważniejsze sprawy
 ■ Sprawozdania i raporty
 ■ Składanie skarg

Blok ten zawiera zestaw gier lub ćwiczeń 
ewaluacyjnych, które pozwalają ocenić stopień 
zrozumienia i przyswojenia treści zawartych w 
każdym z punktów wyszczególnionych powyżej.

 LW poniższym linku można zobaczyć 
przykładowy materiał, który można 
wykorzystać w sesji:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=13161

2. Blok szkolenia praktycznego- na potrzeby 
tego bloku szkoleniowego powstał 
zestaw filmów, gdzie przedstawiono 
przerysowane sytuację z życia codziennego 
osób z niepełnosprawnościami 
odnosząc je do realizacji praw. Osoby z 
niepełnosprawnościami wcieliły się w rolę 
niezbędne do opowiedzenia historii. Dla 
każdego wybranego prawa zaprojektowano 
2 filmy: jeden pokazuje sytuację, w której 

dane prawo jest respektowane, a drugi wręcz 
odwrotnie. Materiał ten pozwala sprowadzić 
abstrakcyjną treść praw do praktycznych 
sytuacji, co sprzyja lepszemu zrozumieniu 
opracowywanych treści.

Filmy zostały stworzone do następujących 
praw:
 

 ■Artykuł 7: Niepełnosprawne dzieci
 ■Artykuł 10: Prawo do życia
 ■Artykuł 21: Wolność wypowiadania 
się i wyrażania opinii oraz dostęp do 
informacji
 ■Artykuł 24: Edukacja
 ■Artykuł 25: Zdrowie
 ■Artykuł 27: Praca i zatrudnienie
 ■Artykuł 29: Udział w życiu politycznym i 
publicznym

3. Ostatnim podsumowującym blokiem 
materiałów edukacyjnych są gry. 
Umożliwiają one ocenę stopnia zrozumienia 
i przyswojenia treści zawartych w filmach 
objaśniających.

 L Klikając w link można uzyskać dostęp do 
przykładowych materiałów edukacyjnych 
związanych z grami 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20989

 ■Rozważania metodologiczne

Rozpoczynając szkolenie z zakresu uznawania, 
obrony i rozpowszechniania praw osób z 
niepełnosprawnościami należy wziąć pod 
uwagę abstrakcyjność uczonych treści. Biorąc 
pod uwagę, że osoby z niepełnosprawnościami 
do tej pory nie były traktowane podmiotowo 
należy uświadamiać im ich możliwości oraz 
prawa jakie im przysługują. 



18

PO
D

RĘ
CZ

N
IK

 P
RO

JE
KT

U
 L

ET
IT

BE
 W

ER
SJ

A
 D

LA
 P

RO
FE

SJ
O

N
A

LI
ST

Ó
W

PL
Rzeczywiście praca nad treściami 
abstrakcyjnymi uwydatnia trudności 
wynikające z niepełnosprawności 
intelektualnej użytkowników projektu, dlatego 
dla zrozumienia tych pojęć właściwe jest, aby 
towarzyszyły im obrazy i łatwo dostrzegalne 
na co dzień odniesienia.

Bazując na doświadczeniach 
zgromadzonych podczas pracy z osobami 
z niepełnosprawnościami koniecznym stało 
się dostosowanie pojęć do możliwości 
użytkowników, a także do obowiązujących 
ram prawnych, które je regulują. Aby osoby 
z niepełnosprawnościami mogły zrozumieć 
pokazywane treści zaleca się stworzenie 
małych grup warsztatowych odpowiednio 
do poziomu umiejętności. Dodatkowo zaleca 
się poświecenie czasu na ocenę stopnia 
zrozumienia opracowanych materiałów i treści 
przez prowadzącego szkolenie. 

Kolejną istotną kwestią jest wybór treści, 
które mają największe znaczenie dla osób 
z niepełnosprawnościami. Nie wolno nam 
zapominać, że wszystko, czego się nauczymy, 
musi być przydatne w życiu. Dlatego pracując 
nad konkretnymi prawami najlepiej jest 
wybrać te, które mają największy wpływ na 
użytkowników. Aby je zidentyfikować można 
skorzystać z ankiet dostosowanych do osób z 
niepełnosprawnościami. 

Warsztaty na temat praw osób 
niepełnosprawnych nie powinny być sesjami 
teoretycznymi, powinny rozwijać umiejętności 
aktywnego uczestnictwa w debacie, dyskusji 
lub wymianie pomysłów. Takie podejście do 
tematu spowoduje większą przyswajalność 
treści.

Produkt intelektualny
3: GRY. 

Projekt LETITBE, w oparciu o swój 3 produkt 
intelektualny, wprowadził nową funkcjonalność 
w ramach aplikacji Mefacilyta, pod nazwą 
Mefacilyta Games.

Dzięki zestawowi szablonów można tworzyć 
gry do treningu zdolności i umiejętności 
poznawczych.

Projektowanie tych gier rozpoczęło się od 
wspólnych sesji z partnerami projektu. W 
pierwszej kolejności został opracowany zestaw 
propozycji gier, których celem było wzmocnienie 
umiejętności, które bezpośrednio determinuje 
niepełnosprawność intelektualna, czyli 
podstawowe i wyższe umiejętności poznawcze.

Po zidentyfikowaniu propozycji gier 
partner technologiczny, w tym przypadku 
Fundacja Vodafone z Hiszpanii, opracowała 
pierwszy prototyp tych gier. W kolejnej 
fazie został on zaprezentowany osobom 
z niepełnosprawnościami, beneficjentom 
projektu. Osoby te przekazały informacje zwrotne 
dotyczące użyteczności oraz ewentualnych 
trudności w obsłudze, które zostały 
przeanalizowane, a następnie zintegrowane 
przez partnera technologicznego w drugiej 
wersji prototypu.

Po udostępnieniu prototypu w wersji drugiej, 
został ponownie przedstawiony osobom, 
które tworzyły projekty gier, aby sprawdzić 
zrozumienie i  użyteczność narzędzia. Efektem 
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końcowym tego intelektualnego produktu jest 5 
szablonów, które mają łatwo dostępną strukturę 
i koncentrują się na sposobie, w jaki osoby 
z niepełnosprawnościami wykorzystują gry 
cyfrowe do doskonalenia swoich umiejętności. 
Struktura we wszystkich opcjach gier jest taka 
sama i jest wyposażona w trzy zróżnicowane 
bloki.

Ważne jest aby pamiętać, że dla profesjonalistów 
korzystających z tych szablonów do stworzenia 
gier i działań nie są potrzebne wysokie 
umiejętności technologiczne. Każdy może z 
nich korzystać. System konstrukcji gier składa się 
z bloków, w których należy podać wymagane 
informacje.

1. Instrukcja dotycząca wykonywania czynności: 
Instrukcje są zaprojektowane w taki sposób, 
aby informacje przekazywane były w sposób 
wielokanałowy, to znaczy zawierają tekst, 
dźwięk i obrazy. Ta  informacja pojawia się 
na pierwszym ekranie i po jej przeczytaniu 
przechodzi się do następnego ekranu, na 
którym wykonywana jest czynność.

W dowolnym momencie korzystania z gry, osoba 
z niepełnosprawnością może powrócić do ekranu 
instrukcji za pomocą przycisku informacyjnego.

2. Wykonanie czynności: Następny blok 
wspólny dla wszystkich czynności na ekranie, 
na którym wykonywana jest gra. Na tym 
ekranie nie ma dodatkowych informacji poza 
tymi, które składają się na grę. Ważne jest, aby 
uniknąć rozpraszania uwagi. Na tym ekranie, 
w trakcie wykonywania czynności, system 
wyświetla informację zwrotną, która pomaga 
użytkownikowi dowiedzieć się, czy czynność 
jest wykonywana prawidłowo.
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3. nformacja zwrotna na temat 

przeprowadzonych działań i skumulowany 
wynik.

Po wykonaniu czynności, system pokazuje 
również informację zwrotną w bardzo przystępny 
sposób. Wskazuje liczbę czynności wykonanych 
poprawnie i błędnie. Ten ekran pomaga osobie 
z niepełnosprawnością sprawdzić stopień 
przyswojenia danych treści.

Oprócz przedstawionej wspólnej struktury, 
we wszystkich zaprojektowanych szablonach 
można dostosować kwestie związane z liczbą 
elementów, nad którymi można pracować, 
liczbą dopuszczalnych błędów, pionowym lub 
poziomym ułożeniem elementów, pożądanym 
rodzajem informacji zwrotnej.
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 ■Poniżej znajduje się 5 szablonów 

(rodzajów) gier utworzonych 
i dostępnych na platformie 
Mefacilyta.

 Æ1. Dopasowywanie 
par lub tradycyjna gra w 
dopasowywanie par, znana 
również jako „Memory”

Ta gra ma na celu poprawę pamięci mechanicznej 
lub pamięci krótkotrwałej. Gra polega na 
odkryciu, co znajduje się za każdym elementem, 
a następnie znalezienie tego samego obrazka 
wśród pozostałych obrazków.

Stosowanie tego typu zajęć przyczynia się 
również do poszerzenia słownictwa.

Ten szablon umożliwia konfigurację:

Liczby elementów, nad którymi można pracować.
Pracę z widocznymi obrazkami i rozwijanie w 
ten sposób umiejętności spostrzegania takich 
samych obrazków, co jest przydatne w pracy z 
osobami z większą potrzebą wsparcia.

Liczby dopuszczanych błędów, co pozwoli 
kształtować odporność na frustrację lub uczenie 
się bez błędów. Wybrane funkcję można 
dostosować do indywidualnych potrzeb.

 L Poniżej link do przykładu gry dopasowania par: 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20967

 Æ2. Gra selekcyjna

Ten szablon umożliwia tworzenie zadań 
służących selekcji i organizowania elementów 
(głównie zdjęć) w oparciu o zmienne określone 
przez profesjonalistę. Podopieczny ma za 
zadanie przesunięcie określonych elementów 

w różne miejsca (w górę, w dół, w prawo lub w 
lewo).

Przykładowo osoba z niepełnosprawnością 
może mieć za zadanie:

 ■Pogrupowanie żywności na podstawie 
tego, czy jest zdrowa, czy nie.
 ■Uporządkowanie zestawu ubrań 
adekwatnie do okoliczności.
 ■Pogrupowania odpowiedniego lub 
nieodpowiedniego zachowania.
 ■Klasyfikacji narzędzi pracy odpowiednio 
do rodzaju zadania itd.

Ten szablon oferuje różne opcje 
dostosowywania:

 ■Pozwala zdefiniować liczbę zmiennych, 
wokół których zorganizowane są dane 
elementy.
 ■Pozwala „dać wskazówkę” uczestnikowi, 
ile elementów należy zlokalizować w 
każdej opcji.
 ■Pozwala prosić o umieszczanie tych 
elementów w odpowiedniej kolejności.

Na przykład można zaoferować zdjęcia 
dwóch różnych przepisów i poprosić osoby o 
uporządkowanie składników odpowiednio do 
tych przepisów. Po ukończeniu tego zadania 
można skonstruować kolejną grę, w której 
głównym zadaniem będzie ułożenie tych 
składników w odpowiedniej kolejności zgodnie 
z przepisem.

Podobnie jak w przypadku pozostałych 
szablonów, możemy dostosować instrukcje 
wykonania ćwiczenia oraz informację zwrotną o 
ilości błędów znajdującej się na koniec.

 L Poniżej link do przykładu gry selekcyjnej: 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20972
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 Æ3. Gra sekwencyjna

Sekwencjonowanie to kolejna funkcja poznawcza, 
w obrębie której osoby z  niepełnosprawnością 
intelektualną potrzebują wsparcia. Osoby z 
niepełnosprawnością mogą mieć problem z 
zapamiętywaniem kolejności wykonywanych 
działań, tym bardziej w sytuacji, gdy składają się 
one z wielu kroków. 

Tego typu ćwiczenia praktyczne pomagają 
wzmocnić tę funkcję poznawczą oraz 
zinternalizować procesy czy określić, na których 
etapach zadania dana osoba nie pamięta 
czynności i zapewnić jej profesjonalne wsparcie.
Ponadto realizacja tych zadań sprzyja lepszemu 
zrozumieniu czasu i przewidywaniu mogących 
pojawić się trudności.

Ten szablon, podobnie jak poprzednie, oferuje 
przede wszystkim przedstawienie zadania w 
przystępny sposób, wykorzystując różne typy 
zasobów (obrazy, teksty, audio). Po otrzymaniu 
informacji użytkownik poprzez naciśnięcie 
przycisku (zielona strzałka) kierowany jest do 
ekranu wykonywania czynności, na  którym musi 
uporządkować elementy sekwencji od lewej do 
prawej.

Wreszcie, po wykonaniu zadania, system oferuje 
informację zwrotną informującą o sukcesach 
i popełnionych błędach.

 L Poniżej link do przykładu gry sekwencyjnej: 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20966

 Æ4. Gra „Wskaż poprawny 
obrazek”

Kolejną grą w ramach programu LETITBE jest 
„wskaż poprawną odpowiedź”, szablon ten 
ma na celu wsparcie umiejętności kojarzenia, 

uogólniania i myślenia abstrakcyjnego osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki tej 
grze możemy przedstawić uczestnikowi słowa 
lub koncepcje prosząc o powiązanie ich z serią 
obrazów i dźwięków. Ta aktywność przyczynia 
się również do poszerzenia słownictwa.

 L Poniżej link do przykładu gry „wskaż poprawny 
obrazek” :

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20970

Gra „wskaż poprawny obrazek” ma również 
wersję, która pozwala na projektowanie 
wysoce dostępnych ankiet. Podczas 
tworzenia gry wystarczy aktywować pole 
„ankieta”. Ta  funkcjonalność pozwala na 
projektowanie ankiet wyposażonych w 
audio, teksty i obrazy.

Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych 
są zawarte w profilu zawodowym. W 
trakcie projektu LETITBE zostały stworzone 
ankiety, które wykorzystano zarówno do 
określenia najważniejszych praw osób z 
niepełnosprawnościami, jak i do pomiaru stopnia 
zrozumienia oferowanych materiałów.

 L Poniżej link do przykładowej ankiety:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20969

 ■Projektowanie gier 
wspomagających proces 
nauki dorosłych osób z 
niepełnosprawnością:

W dziedzinie edukacji dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami wykryto brak zasobów 
i materiałów do rozwoju ich umiejętności. W 
konsekwencji profesjonaliści spędzają dużo 
czasu na przygotowywanie własnych materiałów. 
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Proponowane szablony są przydatne, ponieważ 
umożliwiają łatwe tworzenie gier. Posiadanie 
tego typu narzędzi do tworzenia określonych 
zadań pozwala nie tylko profesjonalistom 
tworzyć gry, ale także osoby niepełnosprawne 
mogą uczestniczyć w ich projektowaniu. 
Jednym z kluczy w projekcie LETITBE jest 
wzrost uczestnictwa w procesie uczenia się i 
tworzenia gier. Udział w tworzeniu materiałów 
dydaktycznych pozytywnie wpływa na:

 ■Korelację wszystkich zdobytych 
wcześniej umiejętności.
 ■Rozwój nowych umiejętności cyfrowych.
 ■Zwiększenie motywacji.
 ■Zwiększenie znaczenia użytych 
materiałów.
 ■Korzystanie z gier, aby sprawdzić aktualny 
poziom wiedzy.

Korzystanie z gier lub zadań interaktywnych 
może być również wykorzystywane jako źródło 
aktywizacji wcześniej zdobytej wiedzy. Aktywacja 
indywidualnych zasobów sprzyja zakotwiczeniu 
nowych treści w istniejących strukturach 
poznawczych. Mając to na uwadze, możemy 
zaplanować zadania przed przystąpieniem do 
procesu nauczania czy uczenia się. Na tym etapie 
procesu należy polegać na nauce grupowej, 
pomysły jednej osoby mogą pomóc innym 
aktywować własne, w ten sposób również unika 
się frustracji wynikających z błędów podczas 
wspólnego rozwiązywania gier. Ta metodologia 
pracy grupowej pozwala również specjalistom 
łatwiej zidentyfikować uczestników, którzy 
szybciej rozwiążą zadania i pomogą wspierać 
innych w procesie uczenia się od siebie 
nawzajem.

 ■Wykorzystanie gier do 
wzmocnienia treści poznanych 
podczas zajęć praktycznych.

Dogodnym momentem na użycie gier lub 

zadań interaktywnych jest czas bezpośrednio 
po obejrzeniu poszczególnych treści 
teoretycznych. W tym przypadku gry działają 
jako podsumowanie najważniejszych punktów, 
na które zwrócono uwagę (podczas sesji 
teoretycznej). Ten interaktywny charakter gier 
pomaga sprawdzić przyswojenie treści nad 
którymi pracowano. Zadania publikowane w 
chmurze i łatwe do rozpowszechniania, mogą 
być używane w różnych miejscach, w domu, w 
klasie lub w każdym innym środowisku, w którym 
uczestnik się uczy.

 ■Wykorzystanie gier do końcowej 
oceny uczenia się.

Gry są również przydatne do oceny stopnia 
przyswojenia opracowywanych treści. Gry 
stworzone w ramach projektu LETITBE zawierają 
system zbierania informacji, które pojawiają 
się w  profilu zawodowym, w sekcji statystyk, 
dotyczą liczby trafień i pomyłek popełnionych 
przez użytkownika. W ten sposób specjalista 
może ocenić postępy zarejestrowane na różnych 
poziomach użytkowania interaktywnych gier .

Narzędzia edukacyjne
dostosowane do nauki
dorosłych osób z
niepełnosprawnością
lub potrzebujących
wsparcia ruchowego.

Mając na względzie, aby wszystkie nowe 
materiały dydaktyczne opracowane w ramach 
projektu LETITBE były dostępne dla każdego 
niezależnie od jego umiejętności, 4 produktem 
intelektualnym są modyfikacje i dostosowania 
niezbędne do zagwarantowania kompatybilności 
z narzędziami do alternatywnych metody 
komunikacji.
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 Æ1. EVA facial mouse

EVA facial mouse to mysz, która umożliwia 
sterowanie urządzeniem mobilnym z systemem 
Android poprzez ruchy głowy. To zaadoptowane 
narzędzie jest szczególnie wskazane dla 
użytkowników z poważną niepełnosprawnością 
ruchową, która uniemożliwia im korzystanie z 
niektórych elementów, takich jak przełączniki, 
które wymagają manualnej zręczności.

Opracowano następujące funkcjonalności:

 ■Obsługa poleceń głosowych.
 ■Usprawnione robienie zdjęć aparatu i 
wykrywanie błędów.
 ■Wizjer aparatu jest automatycznie 
ukrywany po wykryciu twarzy.
 ■Dodanie obsługi urządzeń tylko z 
użyciem przedniego aparatu.

Ponadto dołączono funkcję eksperymentalną, 
która umożliwia kliknięcie aplikacji w systemie 
Android jednym mrugnięciem powieki, bez 
zewnętrznego sprzętu, po prostu za pomocą 
kamery mobilnej z systemem Android do 
wykrywania ruchu gałek ocznych.

 Æ2. Mouse4All

Dla użytkowników z możliwością korzystania z 
przełączników, propozycją LETITBE jest aplikacja 
Mouse4All. Ta aplikacja umożliwia sterowanie 
urządzeniem mobilnym, bez potrzeby dotykania 
ekranu, które można kontrolować za pomocą 
ikon i menu. To menu może być konfigurowane 

przez profesjonalistów, aby poprawić kontrolę 
użytkownika.

Kontrola oparta na ikonach jest szczególnie 
zalecana dla osób, które oprócz 
niepełnosprawności ruchowej mają również 
upośledzenie funkcji poznawczych.Oprócz 
tego opracowano wersję Mouse4All o nazwie 
MefacilytaClick. MefacilytaClick. To bezpłatna 
aplikacja w systemie Android, która zawiera 
większość funkcji Mouse4All, bez użycia 
specjalnego sprzętu, co jest obowiązkowe w 
aplikacji Mouse4All.

Dlatego MefacilytaClick umożliwia korzystanie z 
tej technologii bez żadnych kosztów.

 ÆEase Apps:

W ramach projektu LETITBE przetestowano 
również jego kompatybilność z innymi 
zewnętrznymi narzędziami zaadaptowanymi 
poza projektem, szeroko stosowanymi przez 
osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach tych wysiłków osiągnięto zgodność z 
Ease Apps.

Ease Apps obejmuje następujące aplikacje:

 ■ Łatwość obsługi myszy: kontrolowanie 
wszystkich działań swojego urządzenia 
mobilnego za pomocą myszy lub 
trackballa.
 ■ Łatwy w dotyku: kontrolowanie 
urządzenia jednym palcem, nawet przy 
problemach ze zręcznością.
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 ■ Łatwość obsługi JoyPada: kontrolowanie 
swojego urządzenia za pomocą joysticka, 
gamepada, klawiatury lub przełączników.

 Æ3. HermesMobile

Ponadto, w celu poprawy uczestnictwa i 
komunikacji osób z niepełnosprawnościami 
w różnego rodzaju działaniach, debatach 
i spotkaniach w ramach projektu LETITBE, 
aplikacja Hermes Mobile została przystosowana 
do wspierania użytkowników z trudnościami w 
komunikacji werbalnej.

Hermes Mobile umożliwia komunikację poprzez 
katalog składający się z fraz i pojedynczych słów 
reprezentowanych przez ikony.

Ikony te mogą być wcześniej konfigurowane 
przez użytkowników, członków rodziny lub 
specjalistów, zapewniając efektywny proces 
komunikacji.

Wybierając różne ikony użytkownicy mogą ułożyć 
zdanie, które jest tłumaczone i transponowane 
przez aplikację Hermes Mobile, dzięki czemu 
rozmówca może je usłyszeć.




