
 

Strona 1 z 4 
 

 

Tekst wykładu: Odbiorcy kursu 

Wprowadzenie do kursu 

 

Ten tekst przeczytasz w mniej niż 2 minuty.  

Tekst ma 44 zdania i 290 słów. 

Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem 

średnim lub mających duże doświadczenie życiowe.  

Trudność tekstu według Jasnopis.pl to 4/7. 

 

1. Głuche Kobiety w ciąży i ich rodziny 

Kurs powstał z myślą o Głuchych kobietach, które chcą przeżyć 

świadomie swoją ciążę, poród oraz połóg.  

Zachęcamy by ten kurs przejrzał także Twój partner lub mąż.  

Będzie mógł lepiej zrozumieć Twoje zachowania i potrzeby  

oraz wspierać w trudnych momentach.  

Materiały zawarte w kursie mogą być też ciekawe dla Twojej matki  

lub teściowej.  

A także wszystkich osób, które będą towarzyszyć Ci w tym ważnym 

momencie życia. 

 

2. Wszystkie Kobiety w ciąży i ich rodziny 

Z kursu mogą skorzystać wszystkie kobiety będące w ciąży.  

Zwłaszcza osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności, na przykład 

osoby niewidome lub słabowidzące, osoby z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.  
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Wszystkie treści są w przedstawione w formie filmów z lektorem języka 

migowego.  

Posiadają również napisy w YouTube oraz pełny tekst przy każdym 

filmie.  

Są to teksty w formie ETR, czyli tekstu łatwego do czytania  

i zrozumienia.  

Osoba, która nie zna języka migowego, może po prostu przeczytać 

wszystkie teksty w kursie i w ten sposób zdobyć potrzebną wiedzę. 

 

3. Personel medyczny 

Kurs będzie przydatny dla specjalistów, którzy mogą mieć kontakt  

z Głuchą ciężarną. Na przykład: 

• położne,  

• pielęgniarki,  

• lekarze ginekolodzy,  

• lekarze anestezjolodzy, 

• doradczynie laktacyjne,  

• doule,  

• psychologowie.  

Osoby, które uczyły się kiedyś języka migowego, mogą go sobie 

przypomnieć w zakresie tematycznym potrzebnym do kontaktu z Głuchą 

ciężarną.  

Personel medyczny może też skorzystać z „Pakietu Komunikacyjnego  

na Porodówkę”.  

Dzięki Pakietowi, kontakt z kobietą zostanie przyspieszony i ułatwiony. 
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4. Instytucje i organizacje 

Z treści zawartych w kursie skorzystają instytucje, które mogą mieć 

kontakt z Głuchymi kobietami w ciąży i połogu. Na przykład: 

• szpitale,  

• zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  

• instytucje wparcia społecznego.  

Dodatkowo odbiorcami projektu są: 

• jednostki edukacyjne,  

• organizacje społeczne,  

• fundacje,  

• stowarzyszenia  

• grupy nieformalne,  

które działają na rzecz osób niesłyszących oraz wspierają rozwój 

rodziny. 

 

Autor tekstu: Agnieszka Słomian 

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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