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Tekst wykładu: Elementy kursu 

Wprowadzenie do kursu 

 

Ten tekst przeczytasz w mniej niż 2 minuty.  

Tekst ma 34 zdania i 251 słów. 

Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem 

średnim lub mających duże doświadczenie życiowe. 

Trudność tekstu według Jasnopis.pl to 4/7. 

 

Ten kurs jest podzielony na 3 części:  

1. Przed porodem 

2. Poród 

3. Po porodzie 

Każda część jest podzielona na moduły.  

Moduły są podzielone na poszczególne lekcje.  

Lekcje odnoszą się do konkretnych tematów.  

W każdej lekcji znajdziesz treść wykładu pokazaną w formie  

filmu z lektorem języka migowego.  

Film jest zamieszczony na YouTube.  

Tam ma opcję włączania i wyłączania napisów.  

Tekst każdego filmu napisany uproszczonym językiem polskim jest 

dostępny w kursie obok filmu.  
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Dodatkowo w lekcjach znajdują się:  

1. Linki do informacji, filmów i infografik – które uzupełnią pozyskaną 

wiedzę. 

 

2. Case study – w których opisane są prawdziwe historie  

z porodówki. 

 

3. Ćwiczenia praktyczne i rozwojowe – które są do zrobienia, 

napisania lub przemyślenia. 

 

4. Słownik PJM – w którym tłumaczymy w języku migowym trudne 

słowa i zwroty użyte w lekcji. 

 

5. Szablony do pobrania i wydrukowania z Pakietu Komunikacyjnego 

na porodówkę. 

 

Na początku kursu możesz wykonać test wstępny, który ustali 

orientacyjny poziom Twojej wiedzy.  

Na końcu każdego modułu znajdziesz krótkie quizy, które pokażą Ci  

ile informacji zapamiętałaś.  

Na zakończenie kursu będzie test podsumowujący zdobytą wiedzę. 

Będziesz mieć też możliwość przekazać nam swoją opinię  

i uwagi o kursie. 
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Możesz przejść kurs szybko zapoznając się tylko z najważniejszymi 

informacjami – nawet wtedy gdy zaczyna się akcja porodowa.  

Ale jeśli masz czas, możesz: 

• przerobić dokładnie wszystkie ćwiczenia,  

• poznać hasła ze słownika PJM,  

• zobaczyć dodatkowe materiały w linkach,  

• przygotować szablony z Pakietu Komunikacyjnego.  

 

Wtedy Twoja wiedza będzie dużo większa, a Ty pójdziesz do szpitala 

lepiej przygotowana.  

Pamiętaj, ten kurs możesz mieć prawie zawsze przy sobie,  

wystarczy że masz smartfona! 

 

Autor tekstu: Tomasz Mazurek 

Redakcja: Agnieszka Słomian 

Ten wykład w Polskim Języku Migowym oraz lektorem audio obejrzysz w kursie 

online (e-learning) „Głucha Mama jedzie na porodówkę”. 
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