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Testowanie kursu "Głucha Mama jedzie na porodówkę" (PJM, napisy) 

https://youtu.be/1FYNdLb62ls 

Ten tekst przeczytasz w mniej niż 2 minuty.  

Tekst ma 50 zdań i 404 słowa. 

Tekst jest łatwy, zrozumiały dla przeciętnego Polaka.  

Trudność tekstu według Jasnopis.pl to 3/7 

 

Witajcie Głuche Mamy! 

Narodziny dziecka to najpiękniejszy i najważniejszy moment w życiu Mamy.  
Natomiast Głuche Matki napotykają na bariery komunikacyjne w szpitalach.  
Wypełnienie wielu dokumentów, formalności dla Głuchych Mam  
są trudne i niezrozumiałe.  
W zespole Fundacji są matki, które też doświadczyły w pokonywaniu licznych barier. 

Dlatego od kilku miesięcy pracujemy nad kursem online  
„Głucha Mama jedzie na porodówkę”. 
Również stronę www, na której poruszone zostały tematy dotyczące  
ciąży, porodu i jak połogu. 
Teksty powstały dzięki współpracy z personelem medycznym, lekarzem, położną. 

 

Na stronie znajdziesz treść pokazaną w formie filmu z lektorem języka migowego  
z napisami oraz tekst napisany uproszczonym językiem polskim.  
I też inne materiały dodatkowe w formie tekstowej i graficznej.  

Chcemy pokazać personelowi szpitala w jaki sposób łatwo  
komunikować się z Głuchą Mamą.  
Tworzymy teksty, które pomogą im lepiej zrozumieć Kulturę Głuchych. 

 

Kurs e-learningowy na tę chwilę nie jest jeszcze gotowy.  
Będzie udostępniony w ostatecznej wersji w kwietniu 2023 roku.  
Jesteśmy na etapie testowania kursu.  
Doświadczenie naszego zespołu jest niewystarczające.  
Wiemy, że każdy ma inne doświadczenia, sytuacje, czasem niespotykane. 
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Do testowania zapraszamy przede wszystkim Głuche Kobiety,  
które są aktualnie w ciąży lub niedawno urodziły.  
Zapraszamy też Głuche Mamy starszych dzieci.  
Również one też mogą wesprzeć ten projekt swoją wiedzą i doświadczeniem.  

Testerki będą otrzymywały części materiałów do obejrzenia, przeczytania  
lub przerobienia.  
Dostaniesz film w PJM, będziesz go oglądać, oceniać pod kątem zrozumienia  
treści w PJM. 

 
Może poczujesz, że brakuje jakiejś informacji i potrzeba je uzupełnić.  
Może na przykład grafika przeszkadza w odbiorze treści.  
Należy sprawdzić czy tekst jest zrozumiały, czy nadal pojawiają się  
trudne słowa, treści.  
Czy grafika jest wyraźna, a może coś jeszcze trzeba w niej poprawić.  
Chcemy uzyskać od Was opinię, myśli, pomysły.  
Dzięki temu będziemy mogli ulepszyć nasz kurs, poprawić i dodać informacje. 
Chcemy, żeby kurs był bardziej profesjonalny i lepiej dostosowany do potrzeb 
Głuchych Kobiet.  

 

Testowanie będzie odbywać się etapami, w okresie 3 miesięcy.  
Cześć filmów i tekstów wyślemy Wam w styczniu, potem część w lutym i marcu.  
Za udział w testowaniu nie otrzymacie wynagrodzenia. 
Osobom, które wezmą udział w testowaniu i konsultacjach,  
dedykujemy specjalne podziękowania na stronie internetowej.  
 

Dzięki Wam, kurs online pozwala Głuchym na uzyskanie dostępu do wiedzy,  
łatwość w życiu codziennym, ale również spokój w okresie przygotowania do porodu. 
Kolejne pokolenia Głuchych mam też będą mogły skorzystać z tego kursu. 
Potrzebujemy Was! 

 
Jeśli jesteście zainteresowane udziałem w testowaniu kursu, wypełnijcie krótki 
formularz zgłoszeniowy.  
Następnie otrzymacie mailem więcej informacji o tym jak będzie przebiegać 
testowanie.  

Zapraszamy serdecznie! 

 


