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Tekst wykładu: Słowo wstępne 

Wprowadzenie do kursu 

 

Ten tekst przeczytasz w mniej niż 2 minuty.  

Tekst ma 32 zdania i 300 słów. 

Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem 

średnim lub mających duże doświadczenie życiowe.  

Trudność tekstu według Jasnopis.pl to 4/7. 

 

Witam Cię w kursie e-learningowym  

„Głucha Mama jedzie na porodówkę”!  

 

Macierzyństwo to jednocześnie najpiękniejszy i najtrudniejszy czas  

w życiu kobiety.  

Ciąża i poród to pierwszy etap Twojej nowej drogi życiowej.  

Od teraz Twój każdy dzień będzie wyglądać inaczej – nie wiem  

czy lepiej czy gorzej. Po prostu inaczej.  

Życzę Ci wiele miłości, radości i cierpliwości! 

 

Gdy zostałam mamą, uświadomiłam sobie jak wiele wyzwań stoi  

przed nami – kobietami.  

Zrozumiałam jak mało wsparcia w macierzyństwie dostajemy.  

Wsparcia od państwa, społeczeństwa, innych kobiet, czy nawet bliskiej 

rodziny i przyjaciół.  
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W działania Fundacji Między Uszami na rzecz Głuchych Matek 

zaangażowałam się, gdy sama zostałam mamą.  

Chociaż nie znam bardzo dobrze Kultury Głuchych, ani języka 

migowego, wiem, że te projekty są ważne społecznie i potrzebne.  

 

Większość zespołu Fundacji to kobiety Głuche, które łączą  

wiele roli życiowych.  

Większość z nich jest także matkami.  

Jest w nich zapał do działań i pomysłowość w pokonywaniu licznych 

barier.  

A te bariery pojawiają się już na etapie ciąży i porodu.  

 

Ten kurs powstał z myślą o Głuchych kobietach i ich rodzinach.  

W tworzeniu i testowaniu tego kursu wzięło udział wielu specjalistów, 

takich jak położna, ginekolog, doula, psycholog, surdopedagog.  

Uczestniczyły też Głuche matki, które mają własne doświadczenia  

z okresu ciąży, porodu i połogu.  

Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie stworzyć wartościowe 

narzędzie do nauki. 

Narzędzie, które wzbogaci wiedzę i ułatwi współpracę pomiędzy 

Głuchymi mamami a personelem medycznym.  

 

To co stworzyliśmy, to nie jest szkoła rodzenia obejmująca wszystkie 

zagadnienia.  

Tematyka ciąży, porodu i połogu jest bardzo obszerna.  

Dlatego też nie było możliwe opracować szczegółowo wszystkich 

tematów ze względu na ograniczony czas i budżet.  
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Projekt może w przyszłości się rozwijać poprzez dodanie nowych treści 

w języku migowym i rozbudowanie obecnych tekstów.  

Wierzę, że się to uda i kolejne pokolenia Głuchych mam będą mogły 

skorzystać z tego kursu.  

 

Agnieszka Słomian 

Redaktorka kursu i koordynatorka projektu 

 

Autor tekstu: Agnieszka Słomian 

Redakcja: Agnieszka Słomian 

Ten wykład w Polskim Języku Migowym obejrzysz w kursie online (e-learning) 

„Głucha Mama jedzie na porodówkę”. 
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