Kilka s∏ów wst´pu
Informacje o Unii Europejskiej i o tym, czym ona jest, o fakcie akcesji Polski oraz
wszystkim, co si´ z tym wià˝e, a tak˝e o argumentach „za“ i „przeciw“ wchodzeniu do Wspólnoty Europejskiej nie do wszystkich docierajà w jednakowym stopniu.
MyÊlimy tu o tych, do których informacja nie dociera w ogóle lub dla których jest
niezrozumia∏a. Przyczynami zró˝nicowania sà, mi´dzy innymi, brak niezb´dnej
wiedzy, umiej´tnoÊci i orientacji w sprawach geografii, ekonomii, gospodarki i polityki, ˝ycie w Êwiecie spraw codziennych i to tylko w kontakcie z najbli˝szym otoczeniem, swoista izolacja, brak zainteresowania, niemo˝noÊç zrozumienia i l´k przed
czymÊ nowym i niejasnym, a tak˝e nat∏ok (iloÊç i tempo) przekazu i niezrozumia∏oÊç
informacji. Osoby takie ∏atwo ulegajà sugestiom osób i grup prezentujàcych postaw´
negatywnà w stosunku do UE. Sà zagubione i brak im mo˝liwoÊci intelektualnych dla
ogarni´cia ca∏oÊci spraw, które pozwoli∏yby na zweryfikowanie ró˝nych poglàdów,
wyciàgni´cie wniosków i przyj´cie w∏asnego stanowiska.
Mówiàc o osobach z trudnoÊciami w uczeniu si´ mamy na uwadze te z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà lub mniejszymi mo˝liwoÊciami intelektualnymi, o niskim
poziomie wykszta∏cenia, starsze, ˝yjàce w izolacji i ubóstwie.
Dost´p do informacji obj´ty jest prawami cz∏owieka. Oznacza to, i˝ ka˝dy obywatel ma prawo otrzymaç informacj´, która spowoduje, i˝ b´dzie on zorientowany
w okreÊlonych sprawach, zw∏aszcza w sprawach dotyczàcych udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym. Aby cel zosta∏ osiàgni´ty, informacja dla osób, które nie mogà skorzystaç
z informacji dla ogó∏u, musi byç dostosowana do potrzeb tych osób zarówno pod
wzgl´dem zawartoÊci jak i sposobu przekazu. Mo˝na tu przytoczyç specyfik´
przekazu informacji wizualnej dla osób niewidzàcych czy informacji dêwi´kowej
- dla nies∏yszàcych. Najmniej dotàd dostrzegana jest potrzeba przystosowania informacji do mo˝liwoÊci osób o mniejszych mo˝liwoÊciach zrozumienia i mniej sprawnym
pos∏ugiwaniu si´ technikà czytania i pisania. Te osoby sà zazwyczaj najbardziej
zagubione i najmniej zorientowane.
Niniejsze wskazówki adresujemy do tych, którzy przygotowujà i przekazujà informacje i wiedz´ takim ludziom, a tak˝e dajà im wsparcie.
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Najwa˝niejsze przyczyny trudnoÊci
w korzystaniu z informacji i w uczeniu si´
Zestawienie g∏ównych przyczyn trudnoÊci w korzystaniu z informacji oraz w
uczeniu si´ ma na celu wzbudzenie refleksji nad uwarunkowaniami ograniczeƒ oraz
pobudzenie pomys∏owoÊci w poszukiwaniu sposobów ich przezwyci´˝ania.
Wi´kszoÊç przyczyn znaczàcych trudnoÊci ma pod∏o˝e neurofizjologiczne, jako
˝e funkcje poznawcze, tzn. spostrzeganie, uwaga, pami´ç i myÊlenie zale˝à od
funkcjonowania oÊrodkowego uk∏adu nerwowego czyli mózgu. Ale równie˝ trudnoÊci zwiàzane sà ze zdolnoÊciami, a te - z ogólnym dziedziczeniem cz∏owieka.
W przypadku niedojrza∏oÊci lub uszkodzenia ró˝nych obszarów oÊrodkowego
uk∏adu nerwowego oraz zmys∏ów mamy do czynienia z:
● utrudnionym spostrzeganiem (powolnym, ma∏o wyrazistym, ma∏o szczegó∏o-

wym, fragmentarycznym, przy wykluczeniu zmys∏u uszkodzonego itp.)
● trudnoÊciami w skupieniu uwagi, zw∏aszcza przy niesprzyjajàcych warunkach,

np. ha∏as, ruch w otoczeniu, zm´czenie, brak zainteresowania, brak motywacji,
niedostateczna ekspozycja przedmiotu uwagi, nadmiar przekazu s∏ownego,
a brak wra˝eƒ p∏ynàcych ze zmys∏ów itp.
● trudnoÊciami w zapami´tywaniu czyli zatrzymywaniu w pami´ci i odtwarzaniu,

w wymiarze krótko- i d∏ugotrwa∏ym. Tutaj m.in. mogà mieç pozytywny wp∏yw
emocje, ˝ywe wra˝enia oraz doÊwiadczenia zwiàzane z tym, co ma byç zapami´tane, powtarzanie (przypominanie) w celu utrwalania oraz kojarzenie
tego z faktami, zdarzeniami i warunkami towarzyszàcymi (kontekst).
Powstaje „bank pami´ci“, z którego mo˝na czerpaç.
Je˝eli rzecz jest niedok∏adnie spostrze˝ona, nieokreÊlona (niezidentyfikowana, nie
zwiàzana ze zrozumia∏ym znaczeniem), nie by∏a na niej dostatecznie d∏ugo skupiona
uwaga (ulotnoÊç), nie zostanie zapami´tana, zatem nie b´dzie mo˝na póêniej si´gnàç
po jej obraz w pami´ci.
MyÊlenie jest wysoce skomplikowanym procesem. Odbywa si´ na ró˝nych poziomach i rozwija wraz z wiekiem cz∏owieka. Poczàtek to etap inteligencji sensoryczno
-motorycznej oparty na dzia∏aniach konkretnych. Ma charakter praktyczny i konkretny.
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Ulega on stopniowym przemianom, przez kszta∏towanie si´ i organizacj´ operacji
konkretnych a˝ do okresu operacji formalnych, gdy myÊlenie odrywa si´ od operacji
konkretnych na przedmiotach i manipulowaniu nimi, dochodzàc do sformu∏owaƒ j´zykowych opartych na poj´ciach. Jest to myÊlenie dedukcyjne, logiczne, zwiàzane
z abstrahowaniem.
Utrwalenie poj´ç jako kategorii myÊlowej oraz rozumienie s∏ów, zdolnoÊç kojarzenia s∏owa z poj´ciem co daje mo˝liwoÊç dekodowania s∏owa, pozwala rozumieç
mow´ i porozumiewaç si´ z innymi.
Wiele trudnoÊci osób majàcych k∏opoty w uczeniu si´ i funkcjonowaniu
spo∏ecznym bierze si´ w∏aÊnie z niedok∏adnego rozumienia s∏ów i wypowiedzi
oraz b∏´dów w pos∏ugiwaniu si´ mowà. Gdy do∏àczymy do tego brak lub bardzo
ograniczone mo˝liwoÊci pos∏ugiwania si´ technikà czytania i pisania oraz ubogoÊç
doÊwiadczeƒ spo∏ecznych zobaczymy obraz sytuacji ∏atwo przeradzajàcej si´ w
wyizolowanie, zagubienie, niezorientowanie, niezaradnoÊç i wykluczenie.
Jeszcze s∏owo o wiedzy praktycznej zdobywanej w toku uczestniczenia w ˝yciu
spo∏ecznym. Mo˝e ona stopniowo przeradzaç si´ w wiedz´ bardziej teoretycznà,
gdy jakoÊç tego uczestnictwa jest dobra. Wiele osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jest zale˝na w ˝yciu od rodziców, opiekunów, personelu placówek, z których korzystajà. Ta zale˝noÊç powoduje, i˝ ich w∏asne doÊwiadczenia, w tym i rozwiàzywanie problemów na ich miar´, sà ograniczone, stereotypowe, jednostajne, zaw´˝one do najbli˝szego Êrodowiska i najprostszych sytuacji. Cz´sto uwa˝a si´ b∏´dnie, ˝e tylko to jest im dost´pne a rozszerzanie horyzontów jest zb´dne.
Aby sytuacj´ osób niepe∏nosprawnych intelektualnie zmieniç zgodnie ze strategià
UE trzeba poprawiç ich dost´p do informacji, co spowoduje, ˝e b´dà one lepiej zorientowane i uzyskajà mo˝liwoÊci rzeczywistego wp∏ywania na swoje ˝ycie. Poprawa
dost´pu oznacza dostosowanie informacji i sposobu jej przekazywania do specyficznych potrzeb i mo˝liwoÊci osób niepe∏nosprawnych.
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Niezb´dne cechy dobrej
informacji i skutecznego uczenia*
Na wst´pie warto zwróciç uwag´, ˝e pewne cechy dobrej informacji i skutecznego uczenia sà uniwersalne i podlegamy im wszyscy. Je˝eli zdarzy si´, ˝e przekaz
jest niezgodny z kanonem, ci, którzy maja po temu warunki osobiste, radzà sobie
z trudnoÊciami - z nieprawid∏owo skonstruowanà informacjà, z j´zykiem nieklarownym,
brakiem logiki wewn´trznej przekazu. Osoby z trudnoÊciami w myÊleniu z takiej
informacji nie skorzystajà, a przecie˝ majà one szczególnà potrzeb´ zdobycia pomocy w orientowaniu si´ w otoczeniu.

Na co zwracaç uwag´ w przekazie informacji
1. Na podstawie „Czy wyra˝am si´ jasno? Jak uprzyst´pniç s∏owo pisane
- wytyczne Mencapu“. (Wydanie polskie PSOUU 2001)

Kluczowe zagadnienia
„Wielu osobom czytanie sprawia trudnoÊç. Takie osoby wolà otrzymywaç
informacje na kasetach magnetofonowych albo bezpoÊrednio od drugiej osoby.
JeÊli twoim zadaniem jest dostarczaç materia∏y na piÊmie, sà sposoby, aby u∏atwiç
ich zrozumienie.
Oto one:
Pos∏uguj si´ jasnym i prostym j´zykiem, pisz krótkimi zdaniami, nie u˝ywaj ˝argonu
i skomplikowanej interpunkcji.
U˝ywaj du˝ej (co najmniej 12 punktów), przejrzystej i wyraênej czcionki oraz stosuj
wiele odst´pów.
Wypunktuj poszczególne sprawy albo ujmij tekst w ramki w celu wyró˝nienia
najwa˝niejszych informacji.
* Wskazówki dotyczà informacji zarówno pisanej jak i mówionej.
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Wzbogacaj tekst obrazkami, zdj´ciami, rysunkami albo symbolami. Staraj si´, aby
to, o czym piszesz, by∏o jasne ju˝ na pierwszy rzut oka, nawet dla nie umiejàcych
czytaç.
Nie odwo∏uj si´ zbyt cz´sto do abstrakcyjnych symboli, z wyjàtkiem sytuacji, kiedy
wiesz, ˝e twoi czytelnicy swobodnie si´ nimi pos∏ugujà. Wybierz jeden lub dwa
proste symbole obrazkowe i umieÊç je obok s∏ów.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii
Wa˝ne informacje powinny byç dost´pne na kasetach magnetofonowych lub
wideo. Staraj si´, aby kasety by∏y krótkie. Trzeba zawsze nagraç informacje o tym,
kiedy prze∏o˝yç kaset´ oraz o tym, ˝e kaseta si´ skoƒczy∏a.
JeÊli wysy∏asz e-mail, pami´taj, ˝e format wiadomoÊci mo˝e si´ „rozjechaç“
przy przesy∏aniu. Informacja b´dzie wtedy trudniejsza do zrozumienia.

Pierwsze kroki w kierunku uprzyst´pnienia s∏owa
pisanego, czyli tzw. TEKSTU ¸ATWEGO DO CZYTANIA
Poznaj swoich odbiorców
Kluczem do zredagowania przyst´pnych informacji jest znajomoÊç swoich potencjalnych odbiorców - ich zdolnoÊci i potrzeb.

Odpowiednie informacje
Zorientuj si´, jakie informacje sà istotne dla twoich odbiorców. Wyrzuç wszystkie
mylàce i niepotrzebne szczegó∏y, upewnij si´, ˝e zasadnicza informacja jest jasna.
Zawsze u˝ywaj prostego j´zyka.

Pami´taj, ˝e piszesz dla doros∏ych
JeÊli s∏owa albo obrazki, których u˝ywasz, sà zbyt dziecinne, nikt nie b´dzie
mia∏ z nich po˝ytku. Lecz jeÊli dobrze wykonasz swojà prac´, przekonasz si´, ˝e
ka˝dy b´dzie wola∏ „przyst´pnà“ wersj´.
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Zaanga˝uj swoich odbiorców
JeÊli to tylko mo˝liwe, zaanga˝uj swoich odbiorców w twórczy proces redagowania
informacji. Szukaj porad i pomys∏ów u osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

U˝ywanie prostego j´zyka
Prosty j´zyk sprawia, ˝e tekst jest bardziej zrozumia∏y dla ka˝dego. U˝ycie prostego j´zyka jest podstawowym standardem dla wszystkich materia∏ów Mencapu,
przedstawianych w formie pisemnej.

Zaplanuj, co chcesz powiedzieç
Wyrzuç wszystkie niepotrzebne szczegó∏y i zaprezentuj najwa˝niejsze informacje
w logicznej kolejnoÊci, krok po kroku.

Spróbuj pisaç tak, jak mówisz
Nie u˝ywaj ˝argonu, niepotrzebnych szczegó∏ów technicznych lub skrótów.
JeÊli musisz u˝yç trudnego s∏owa, do∏àcz „s∏ownik“ lub „list´ u˝ytecznych s∏ów“,
aby je wyjaÊniç.

Staraj si´, aby zdania by∏y krótkie
Przyjdzie to w sposób naturalny, jeÊli b´dziesz pami´ta∏, aby zawrzeç w zdaniu tylko jednà g∏ównà myÊl. Sprawdê, czy zdania zawierajàce przecinki lub
spójnik „i“, dadzà si´ rozdzieliç na dwa.

U˝ywaj prostej interpunkcji
Unikaj Êredników (;), dwukropków (:), myÊlników (-), oraz zdaƒ podzielonych zbyt
wieloma przecinkami.

U˝ywaj ˝ywego i osobistego j´zyka
Mów do swoich czytelników bezpoÊrednio, u˝ywajàc ˝ywego i osobistego j´zyka. U˝ywanie form „ty“ i „my“ sprawi, ˝e twój tekst b´dzie bardziej bezpoÊredni
i ∏atwiejszy do zrozumienia.
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Bàdê konsekwentny
W przypadku wa˝nych poj´ç, konsekwentnie u˝ywaj tych samych s∏ów i zwrotów,
nawet jeÊli sprawia to wra˝enie powtarzania si´. Nie zaczynaj pisaç o „delegatach“,
jeÊli wczeÊniej u˝y∏eÊ innych s∏ów, takich jak „s∏uchacze“ czy „uczestnicy“.

U˝ywaj cyfr zamiast s∏ów
JeÊli du˝o piszesz dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, zawsze u˝ywaj
cyfr zamiast s∏ów, nawet w przypadku ma∏ych liczb. Pisz 3 zamiast „trzy“. Spróbuj
nie u˝ywaç procentów i du˝ych liczb. Mo˝esz powiedzieç „kilka“ zamiast 7%
i „du˝o“ zamiast 1 552.

Rozplanowanie tekstu i rysunków na stronie
To, jak wyglàda tekst, jest równie wa˝ne jak jego treÊç. G´sto zapisana strona
zra˝a ka˝dego czytelnika.
● U˝ywaj du˝ej czcionki. JeÊli wÊród twoich odbiorców jest znaczna

liczba osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, czcionka powinna mieç
co najmniej 12 punktów, a w przypadku najwa˝niejszych informacji - 14
punktów.
● U˝ywaj przejrzystej i wyraênej czcionki, takiej jak Arial albo Univers, a

unikaj czcionek ozdobnych. Fantazyjne i ozdobne czcionki sà o wiele
trudniejsze do przeczytania ni˝ te zwyczajne.
● Upewnij si´, czy pomi´dzy czcionkà i papierem jest dobry kontrast.

Jest to szczególnie istotne w przypadku kolorowego papieru. Unikaj ˝ó∏tej
czcionki. Nie pisz bia∏à czcionkà na kolorowym tle.
● U˝ywaj matowego papieru dobrej jakoÊci. Tekst na odwrotnej stronie nie

b´dzie wtedy przeÊwitywa∏, nie b´dzie równie˝ odblasku, który utrudnia
czytanie.
● Nie pisz nad zdj´ciem lub rysunkiem.
● Unikaj wi´kszych fragmentów tekstu pisanych wielkimi literami, pochy∏ym

drukiem lub podkreÊlonych. Wszystko to utrudnia czytanie. Ujmij zdanie
w ramk´ i zaznacz istotne sprawy pogrubionà czcionkà.
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● Raczej nie justuj tekstu, pozostaw prawy brzeg nie wyrównany.
● Nie przenoÊ s∏ów, rozdzielajàc je myÊlnikiem na koƒcu linijki.
● Rozpocznij i zakoƒcz zdanie zawsze na tej samej stronie.

Nie pozostawiaj przyimka na poprzedniej stronie.
● Podziel tekst na krótkie fragmenty z du˝ymi odst´pami.
● Postaraj si´, aby linia tekstu by∏a krótka. Linia tekstu biegnàca w poprzek

strony A3 jest za d∏uga.
● Wypunktowanie i ramki. Wyró˝nij g∏ówne zagadnienia w punktach lub

ujmij je w ramk´.
● Zadbaj o to, by tekst mia∏ przejrzysty spis treÊci i wyraêne nag∏ówki.
● Wszystkie adresy podaj w takiej formie, w jakiej pisze si´ je na kopercie,

a nie w jednej linii z przecinkami
Jan Kowalski
ul. Bielaƒska 1 m. 5
00-095 Warszawa
● W przypadku regularnego wydawnictwa, konsekwentnie zachowuj uk∏ad

tekstu na stronie. Artyku∏y o podobnej tematyce umieszczaj zawsze w tym
samym miejscu, ewentualnie ka˝demu tematowi poÊwi´ç jednà stron´.
● Rozwa˝ u˝ycie wi´kszego formatu A3. Sprawia on wra˝enie bardziej

przyjaznego i pozwoli ci u˝ywaç wi´kszej czcionki i rysunków.
● Tekst wspieraj rysunkami

(wi´cej informacji na ten temat znajdziesz na nast´pnej stronie)
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Wykorzystanie rysunków, zdj´ç i symboli
Wzbogacenie rysunkami tekstu napisanego prostym j´zykiem, to jeden z najlepszych sposobów, aby uczyniç go zarówno ∏atwiejszym do zrozumienia, jak i bardziej atrakcyjnym.

Wybierz ilustracj´, która najlepiej objaÊnia tekst
Mo˝e to byç zdj´cie, rysunek albo symbol. W tym samym tekÊcie mo˝esz wykorzystaç zeskanowane zdj´cie, schematyczne rysunki oraz popularne symbole.
(Przez symbole rozumiemy Rebus, PCS i inne stylizowane rysunki dost´pne w oprogramowaniu Widgit(. Symbole te mogà byç kopiowane przez ka˝dego, który ma
dost´p do danego oprogramowania).

Po∏àcz ze sobà s∏owa i ilustracje
Wyraênie zaznacz, która cz´Êç tekstu odnosi si´ do którego rysunku. Zazwyczaj
ilustracj´ umieszcza si´ obok tekstu. Niektóre osoby lubià zaznaczaç rysunkiem
ka˝dà g∏ównà ide´ lub akapit. Istotne jest, by rysunek pomaga∏ wyjaÊniç tekst, a nie
by∏ tylko po to, aby materia∏ mia∏ „przyst´pny wyglàd“.

Nie u˝ywaj zbyt wielu symboli
Pami´taj:

Nie u˝ywaj zbyt wielu symboli, z wyjàtkiem sytuacji kiedy wiesz,
˝e twoi czytelnicy swobodnie si´ nimi pos∏ugujà.

Dobry rysunek mo˝e wnieÊç wi´cej informacji ni˝ symbol albo
nawet zdj´cie, które czasem zawiera zbyt wiele detali, nie majàcych nic wspólnego z tematem.

Zdj´cia okaza∏y si´ najbardziej powszechnym sposobem ilustrowania w odbiorze czytelników...
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2. Uwag´ s∏uchaczy zawsze skupia na sobie osoba prowadzàca. Wa˝ne jest,
aby nie by∏a ona zbyt krzykliwa i ekstrawagancko ubrana, aby jej twarz by∏a
dobrze widoczna (np. nie przykryta w∏osami lub ciemnymi okularami), aby
mówi∏a wyraênie i niezbyt szybko, nie monotonnie ale i bez sztucznej modulacji,
aby stosowa∏a ma∏e przerwy, ewentualnie powtórza∏a sprawy kluczowe.
Bardzo wa˝na jest mimika i wyrazista gestykulacja podkreÊlajàca (ilustrujàca)
znaczenie g∏ównych s∏ów. Cz´sto gesty towarzyszàce s∏owom u∏atwiajà zapami´tywanie i potem - przypominanie.
3. Korzystanie z konkretów ilustrujàcych przekaz i umo˝liwiajàcych proste dzia∏anie:
a) np. niebieski kartonik i wyci´tych 15 i 25 gwiazdek - paƒstw cz∏onkowskich
w UE „przed“ i „po“ przystàpieniu krajów kandydujàcych. Zadanie - u∏o˝yç
gwiazdki na kartoniku na obwodzie ko∏a,
b) mapa Europy i formy puzzlowe paƒstw cz∏onkowskich (w jednym kawa∏ku)
i Polski.
4. W∏àczaç s∏uchaczy do aktywnego dzia∏ania przez proponowanie im prostych
zadaƒ (np. wypowiadaç po∏ow´ s∏owa lub zdania i oczekiwaç zakoƒczenia:
np. Unia - Europejska, Bru - ksela. Wybierz flag´ polskà i flag´ europejskà
spoÊród posiadanych flag innych paƒstw cz∏onkowskich.
Powierzyç rol´ agitatora za UE wobec eurosceptyków (scenka udramatyzowana).
5. Przekazywaç informacje - jednoznaczne, rzeczowe, krótkie.
6. Nawiàzywaç do znanych ju˝ zdarzeƒ, faktów, aby u∏atwiç zrozumienie na
drodze kojarzenia. Powracaç do tych samych informacji po kilka razy, w ró˝nych
kontekstach.
7. Opisaç w sposób zrozumia∏y, konkretny polityk´ spo∏ecznà UE - opartà o Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych. Prawa
osób niepe∏nosprawnych, walka z dyskryminacjà, wspieranie w niezale˝nym
˝yciu. Odwo∏ywaç si´ do osobistych doÊwiadczeƒ uczestników, operowaç
przyk∏adami.
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Budzenie pozytywnego zainteresowania
1. Cz∏onkostwo Polski w UE trzeba opisywaç na konkretnych sytuacjach z ukazaniem
dobrych stron. Równie˝ ze wskazaniem trudnoÊci ale jako mo˝liwych do przezwyci´˝enia z czasem. Wa˝ne jest aby mówiç emocjonalnie i z przekonaniem.
Przyk∏ady powinny nawiàzywaç do sytuacji samych tych osób, ich grupy, ich
miejscowoÊci, ich mo˝liwoÊci.
2. Osoba mówiàca sama musi byç przekonana do UE i akcesji Polski.
3. Osoby niepe∏nosprawne nieubezw∏asnowolnione b´dà g∏osowaç w referendum
akcesyjnym.
Trzeba w rozmowach pobudziç ich ÊwiadomoÊç

bycia obywatelem

posiadania prawa wyboru

odpowiedzialnoÊci za pójÊcie do g∏osowania

odpowiedzialnoÊci za wybór TAK lub NIE
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