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OPracowanie dr Beaty Jerzakowskiej-Kibenko stanowi dośó oryginalny, ale niezaprzeczalnię
nowatorski wkład w pracę związane zksńałcęniem dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie
jęzYka Polskiego, aIę tęż bez wątpienia w obszarze edukacji medialnej. Nowatorstwo polega
tężna wprowadzeniu do świadomości i metodyki pracy nauczyciela pojęcia audiodeskrypcja,
którego bezowocnie by szukać w polskiej podstawie programowej, mimo, że jest stosowana
już w PrzybliZaniu treści dzieł sztuki osobom niewidomym lub niedowidzącym w audioprze_
wodnikach w wybranych muzęach na świecie, a przede wszystkim w niektórych polskich
kanałach telewizyjnych stanowiąc inny wymiar opisu dla tyc_h osób treści filmów i spektakli
teatralnych.

ArtYkuł w zasadzie składa się z trzech części. W pierwszej Autorka przybliża czytelnikowi
swoją pionierską w polskim obszarzę badawczym książkę pt. ,,Posłuchać obrazow". Książka
zostńa Przygotowana w ramach ,,Diamentowego Grantu" ftnansowanego przęz Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i poza pasjonującym materiałem piśmiennym zawieru jeszcze

Płytę z audiodeskrypcjami siedemdziesięciu polskich i światowych dzięł malarstwa. W dru-
giej częŚci skupia się na przedstawieniu zalet audiodeskrypcji w wymiarze przede wszystkim
edukacyjnym. W trzeciej zaś, składającej się z dwóch fragmentów, podaje zTazu przyl<ład
praktyczny i zaraz po nim wskazuje na potencjalne efekty dydaktyczne.

WProwadzając czytelnika w arkana tematu, ale i zachęcając do jego zgłębienia, Autorka pi-
sze: ,,Tworzenie tego rodzaju narzędzi jako pomocy dydaktycznych jest uzasadnione, ponie-
waż badania przeprowadzone wŚrod niewidomych uczniów udowodniły, że jeśti ĘIko otrzy-
majq oni pomoce dostosowąne do swoich potrzeb, mogq z powodzeniem realizować zadania
Przewidziane do konlrretnego obrazu, a co więcej - wykonujq na poziomie zbliżonym do
uczniów widzqcych". Kontynuując opowieść zwraca uwagę, że audiodeskrypcja pełni rolę

Poznawczą, edukacyjną i wychowawczą. Ale te podstawowe kategorie uzupełnia jeszcze
fuŃcjami społecznymi: estetyczną, kulturotwótczą,ludyczną, a w warstwie rozwoju osobo-
woŚci ucznia stymulującą i terapeutyczną. To bardzo istotne przywołania, oczywiście ze sto_
sowrym komentarze, które mają stanowić tylko element zachęcający do pracy metodą audio-



deskrYPcji z uczniami niewidomymi, ale też z widzącymi, szczególnie w oddziałach integra-
cyjnych.

W drugiej częŚci Autorka pisze o pomocach dydaktycznych dla tej pracy, ęhoc zich dostęp-
noŚcią na ruŃu jest bardzo niedobrze. Niemniej samo ich przywołanie podaje nieprzygoto_
wanemu czytelnikowi podstawowe pojęcia i terminy z omawianego obszaru . ,J,{auczyciele
mogq korzYstaĆ również z ĘJlografik (wypulcłe rysunki). Może nie sq one aż tak bąrdzo funk-cjonalne Podczas zajęĆ z (języka) polskiego, gdzie podstawq do działań jest język (tu bardziej
sPrawdzajq się nagrania i słuchowiska), jednak szerokie zastosowanie znajdujq na lekcjach
biologii, geografii czY innych, podczas których pracuje się z diagrąmami, schematami i ma_
pami, wytworzenie tyJlografiki oczywiście jest kosztowne, na co nie kazda szkołą może sobie
PozwoliĆ, Ma to znaczenie ałłaszcza przy pomocach większego formatu, a do takich należą-
ĘbY wYdruki makiet Poglqdowych odwzorowujqcych jakieś konlcretne dzieło sztuki, gdzie kaz-
dY detal jest istotnY", Takim fragmentem nie tylko edukuje oczekiwan ego ptzyszłego naśla-
dowcę, ale jednoczeŚnie wskazuje naproblemy, jakie może napotkać na początku swej drogi.
JednoczeŚnie zachęca, by nie poprzestawać na wytworach sztuki dwuwymiarowej (malarstwa,
fotografii, Plakatów), ale zachęca tęż do szerszych eksperyme ntów zfigurami przestrzennymi,
instalacjami itp.

ZainteresowanYch Autorka odsyła do fundacji i instytucji akademickich, których przedmio-
tem PracY i badń, w większym lub mniejszym zakresie, jest właśnie audiodeskrypcja.

Dla Autorki istotna jest jej fuŃcja socjalizująca, społecz na: ,Jak w praktyce wykorzystać
audiodeslcrYPcję, bY była nie Ęlko narzędziem dla niewidomych odbiorców, dzięki któremu
mogq PoznawaĆ sztukę, lecz również Środkiem do integracji środowiska widzqcych i niewi-
domYch?" - PYta w Pewnym momencie siebie i czytelników. Oczywiście pyanie jest reto_
rycznę, ale Przez to Prowokujące. Sama podpowiada wykorzystanie koł zaintęresowań sku-
PionYch wokół malarstwa, tak by członkami były osoby widzące redagujące audiodeskrypcję
oraz niewidome i niedoŃidzące, pełniące funkcje ekspertów i konsultantów. To szalenie in_
sPlruJąca inicjatYwa, która zapewne w niejednej szkole przyniesie nietuziŃowe efekty. Ko-
lejnYm PomYsłem jest propozycja zorganizowania wystawy ,,Obrazy mówią'' z miniwernisa-
Żęm dla twórców audiodeskrypcji i z udziałęm członków rodzin obu grup. Co _ poza osią-
gnięciem PrzedstawionYch wyżęj celów - mogłoby być formą dodatkowej promocji i otwar_
tości szkoły na osoby niepełnosprame.

WŚród efektów Pośrednich takich dzińań Autorka zwraca uwagę na zapoznanię uczniów z
nową, nie tYlko dla nich, formą wypowiedzi, ćwiczeniem umiejętności negocjowania, dysku-
towania i cierPliwoŚci oraz kształtowaniem empatii. Autorka zastrzega, ze proponowane
przezniądzińanie jest jedynie zarysem, a nie gotowym scenariuszem.

ArtYkuł jest cennYm opracowaniem, wnoszącym w dyskusję o szkole bez barięr i otwartej na
kazdego ucznia, same nowe treści. Podejmuje temat prawie.w ogóle nie rozpoznany w środo_
wisku edukacYjnYm, a Przecięż tak potrzebny polskiemu systemowi szkolnęmu. Sam fakt, żę
Państwowe ProgramY szkolne w ogóle nie wspominają o audiodeskrypcji jest symptomatycz-
nY. Na Pewno Przecieranie dlan szlaków jest trudne, ale - mozna spodziewać się - przyniesie
wiele dobręgo tak w wymiarze edukacyjnym jak i społecznym.
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Fakt jego oPublikowania w czasopiśmie adresowanym do dyrektorów szkół jest zabiegiem
rozsądnYm i logicznYm, który możę pomóc przełarnaó uprzedzenia, opory i lęk przed nowym
w Pokoju nauczYcielskim. Wzmocnięnie przekazu autorytetem dyrektora szkoły jest ze
wszech miar wartościowe.

WYdaje się, Że warto, aby z artykułem zapoznali się nauczyciele-mętodycy, na co dzięń dora_
dząącY nauczYcielom w dobięraniu form metodycznych stosowanych w nauczaniu, szczegól_
nie w klasach integracyjnych, ale także kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Warto bYłobY też, ńy któraś z uczęlni akademickich podjęła tę problematykę nie tylko w
wYmiarze badawczYm (choć i to byłoby niezmiernie cenne z uwagi na zakres i wagę proble-
mu), ale takze w formie dydaktycznej: czy to jako przedmiot wykorzystywany w kształceniu
PrzYszłYch nauczYcieli, czy to w postaci doskonalenia czynnych nauczycieli, choćby w formię
studiów PodYPlomolvych. Jak informuje portal rynekzdrowia.pl: ,,15 pńdziemika na całym
Świecie obchodzony jest DzięńBiałej Laski, nazywany także Dnięm Niewidomych. Z danych
GUS wYnika, że w Polsce żyje ponad 1 mln 800 tysięcy osób z dysfunkcją wzroku. Dla
PrzYkładu na wYsiękową postaĆ zwyrodnienia plamki związanegoz wiekiem choruje 136 tys.
osób, a zkażdYm rokiem przybywaokoło 14 tys. pacjentów". Problem dotyczy więc nie tylko
dzięci i rŃodzieży, ale w kontekścię starzejącego się społeczeństwa, także osób w wieku po_
deszłYm. Ich aktywność zyciowa i turystyczna (np. zwiedzarie muzeów), mimo wolnego cza_
su i chęci, ograniczana jest często różnymi dysfuŃcjami, w tym właśnie dysfunkcją wzroku.
Uwagi te Poddaję pod rozwagę nie tylko Autorce, ale takż€ wszystkim osobom, którzy w ja-
kimŚ stoPniu mają łvpływ naoddziaływania integracyjne w całym społeczeństwie.
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Jelenia Góra, 15 częrwca 2020 roku

Autor jest bYĘm nauczycielem języka polskiego, dyrektorem szkoĘ i konsultantem metodycznym.
BYł wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika,,Dyrektor SzkoĘ;, i nauczycielem akademic_
kim. SPorą częŚÓ jego dorobku stanowią pracę z zakresu zarządzania oświatą z wykorrystaniem elę-
mentów PrawnYch oraz jej finansowania. Wykłada na studiach podyplomowych dla przyszĘchdyrek-
torów szkół m,in. na Uniwersytecie Jagiellońskim


