Brajlowskie komputery dla niewidomych studentów
Marzena Żuchowicz
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W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studiuje ponad 200 osób niepełnosprawnych. Uczelnia uruchomiła
właśnie program, który ma im ułatwić naukę.

Od niepełnosprawnych studentów nie wymaga się mniej niż od ich
pełnosprawnych kolegów, w zdobywanie wiedzy muszą jednak włożyć
dużo więcej pracy.
- Są problemy np. z dotarciem do książek czy publikacji w internecie.
Niewidomy kolega, który kończył historię na UWr, nie miał dostępu do
żadnych interesujących go materiałów w alfabecie Braille'a czy w wersji
audio. Zdobycie czegokolwiek wiązało się z wielkim trudem - mówi
Damian Dudała, dziś pełnomocnik rektora ds. studentów
niepełnosprawnych w DSW, niepełnosprawny absolwent tej uczelni.

Damian Dudała, pełnomocnik
rektora Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej ds. studentów...
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To m.in. z jego inicjatywy uczelnia uruchomiła w tym roku program poprawy jakości kształcenia osób
niepełnosprawnych, finansowany ze środków unijnych.
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- Kupiliśmy specjalistyczny sprzęt. Przez cały rok organizujemy też warsztaty dla studentów i wykładowców.
Tych drugich uczymy m.in. tego, jak pracować z niepełnosprawnymi studentami - mówi Monika Siurdyban,
koordynatorka projektu "Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej".
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Krzysztof Markiewicz, student pedagogiki specjalnej w DSW, jest osobą słabo słyszącą: - Wykładowca dostaje
nadajnik i przyczepia go sobie np. do klapy marynarki. Ja mam na szyi zawieszony odbiornik, który podłączam
do aparatu słuchowego. Dzięki niemu zawsze wiem, o czym jest mowa i co się dzieje na wykładzie.
Wszyscy głusi i niedosłyszący studenci DSW mają też do dyspozycji tłumaczy, którzy przekładają im każde
słowo na język migowy. -Dzięki nim wiemy też, co mówią na zajęciach koleżanki czy koledzy z grupy - dodaje
Markiewicz.

Co z krzyżami przy drogach?
Niewidomym i niedowidzącym studentom uczelni z pomocą przyszły specjalne, łatwe w obsłudze dyktafony oraz
elektroniczne lupy i brajlowskie notesy. Dzięki nim mogą robić notatki z wykładów, które później mogą też
odsłuchiwać, bo notesy mają też wmontowany syntezator mowy.
Dostępny w czytelni syntezator mowy Autolektor działa również jak komputer. Dzięki temu studenci mogą
przeczytać każdą dostępną w bibliotece książkę, przeglądać strony internetowe i odczytywać mejle. - Komputer
skanuje tekst, a następnie przetwarza go na dźwięki bądź na alfabet Braille'a. Zapis audio można skopiować na
MP3 i zabrać ze sobą do domu. Można też zabrać wydrukowaną książkę czy czasopismo, bo komputer jest
podłączony do brajlowskiej drukarki - wyjaśnia Lech Warunek z DSW, który uczy studentów, jak korzystać ze
sprzętu.
Sporą grupę niepełnosprawnych studentów tej uczelni stanowią osoby niepełnosprawne ruchowo. Niektóre z
nich mają np. problemy z korzystaniem z tradycyjnej myszki czy klawiatury. Uczelnia kupiła więc klawiatury
sterowane za pomocą lekkiego wskaźnika, umożliwiające pisanie ustami, a także odwrócone i powiększone
myszy komputerowe.
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Protest przed Tesco. Pracownicy
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Martyna Adler, studentka poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego DSW, po operacji neurologicznej ma
problemy z pamięcią. - Niczego nie pamiętam po wyjściu z wykładu. Nie nadążam też z notowaniem. W domu
muszę intensywnie pracować nad tym, co przekazują nam wykładowcy. Pracę ułatwia zwykły dyktafon.
Najważniejsze dla nas wszystkich jest tutaj podejście wykładowców - czy nas rozumieją i czy nie traktują nas
lekceważąco. Najgorsze byłoby usłyszeć: "Masz problem? To twój problem".
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