BIULETYN „JĘZYK: DZIELI I ŁĄCZY”

Strona 0

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA – Wielka Brytania
ENSO Group to organizacja szkoleniowa o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim. Zajmuje się
planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem projektów. Jej główna siedziba znajduje się w
Clevedon w Wielkiej Brytanii. Organizacja ENSO prezentuje wysoki poziom szkoleń i kursów
językowych w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym. ENSO zajmuje się także działalnością
edukacyjną i kulturalną, organizuje aktywności dostosowane do potrzeb partnerów
międzynarodowych. Organizacja zatrudnia specjalistów posiadających szeroką wiedzę i
doświadczenie. Organizacja ENSO Group cieszy się uznaniem wśród brytyjskich lokalnych partnerów z
powodu dobrej współpracy.
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ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA – Portugalia
Escola Profissional de Tomar jest organizacją z 26 letnim doświadczeniem. Posiada siedzibę w mieście
Tomar. Realizuje projekty w obszarze edukacji dorosłych, szkoleń i pracy z młodzieżą.
Prowadzi Centro de Apoio Pedagógico do Ensino Profissional de Tomar – EPT! obejmujące rozwijanie
kompetencji edukatorów w zakresie włączania społecznego. Organizacja realizuje projekty
mobilności ale także projekty oparte na współpracy partnerskiej. Organizacja prezentuje wysoki
poziom szkoleń dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami lokalnymi.
Escola Profissional de Tomar współpracuje z organizacjami na poziomie lokalnym w gminie Tomar i
Santarem oraz na poziomie regionalnym: Lizbona, Leira.
Współpracuje ze stowarzyszeniem osób niesłyszących: Associação Portuguesa de Surdos in Lisbon
(APS) w zakresie specyfiki edukacji włączającej osób głuchych w Portugalii. Wspólnie ze
stowarzyszeniem Associacao de Surdos in Leira prowadzi warsztaty w zakresie poszerzenia wiedzy o
języku migowym i jego zastosowaniu w pracy z niesłyszącymi. Organizacja prowadzi szkolenia, kursy
edukacyjne, warsztaty, konferencje w zakresie rozwijania kompetencji kadry edukacji dorosłych.

Language: Dividing & Uniting
Strona 2

JĘZYK, KTÓRY ŁĄCZY I DZIELI
Language plays very important role in the development of a person personality. It is through
language that we communicate with the world, define our identity, express our history and culture,
learn, defend our human rights and participate in all aspects of socjety. Through language, people
preserve their community’s history, customs and traditions, memory, unique modes of thinking,
meaning and expression. They also use it to construct their future.
The major function of language form the following three aspect:
1.Language is the primary vehicle ofcommunication
2.Language reflects both the personality of the individual and the culture of the society.
3.Languages make possible the growth and transmission ofculture, and the continuity of
societies, and the effective functioning and control of social group.

Język odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości człowieka. Za pomocą języka komunikujemy się ze
światem, określamy własną tożsamość, wyrażamy historię i kulturę, uczymy się, bronimy praw
człowieka i uczestniczymy we wielu aspektach życia społecznego. Poprzez język ludzie zachowują
historię, zwyczaje i tradycje swojej społeczności, pamięć, unikalne sposoby myślenia, znaczenia i
ekspresji. Używamy języka do konstruowania swojej przyszłości.
Główna funkcja języka obejmuje trzy następujące aspekty:
1. Język jest głównym nośnikiem komunikacji,
2. Język odzwierciedla zarówno osobowość danej osoby, jak i kulturę społeczeństwa,
3. Języki umożliwiają rozwój i przekazywanie kultury, ciągłość społeczeństw oraz efektywne
funkcjonowanie i kontrolę grupy społecznej.
Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji lingwistycznych kadry edukacji dorosłych.
Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe:
1. Poszerzenie kompetencji edukatorów w zakresie włączania społecznego przez niezawodową
edukację osób głuchych i niedosłyszących.
2. Zwiększenie grupy adresatów działań edukacyjnych o osoby głuche i niedosłyszące oraz ich
otoczenie.
3. Rozwijanie kompetencji lingwistycznych kadry edukatorów osób dorosłych.
4. Wzmacnianie współpracy międzynarodowej.
Zrealizowane zagraniczne działania dotyczące mobilności edukacyjnych wpisały się w szerszą
i długoterminową strategię rozwoju i modernizacji organizacji. Zdobyte doświadczenie i rozwinięte
kompetencje zostały włączone do planu strategicznego rozwoju organizacji.
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JĘZYK MIGOWY W POLSCE
W Polsce funkcjonują równolegle dwa języki migowe:
Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM).

Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem osób niesłyszących, o odrębnej od języka
polskiego strukturze gramatycznej. PJM jest w Polsce pierwszym językiem dzieci,
których obydwoje rodzice są niesłyszący. PJM jest językiem wizualno- przestrzennym.
Przy przedstawieniu rzeczywistości dużą rolę odgrywają w nim różne formy przestrzenne, takie jak
położenie tułowia, odchylenie głowy, mimika, spojrzenie, a przede wszystkim ruch (kierunek ruchu,
zakres, tempo, intensywność). Polski język migowy jest językiem żywym, stale się rozwija i wzbogaca,
również o elementy zapożyczane z języka polskiego oraz znaki z innych języków migowych. Język ten
w różnych zakątkach Polski jest różnorodny.
System Językowo-Migowy (SJM) jest subkodem utworzonym przez osoby słyszące, w celu
ułatwienia porozumiewania się z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. Język ten nie jest językiem
naturalnym, lecz tworem sztucznym, opartym na połączeniu elementów języka polskiego i Polskiego
Języka Migowego. System Językowo- Migowy jest oparty na gramatyce języka polskiego.
Osoby posługujące się nim budują zdania zgodnie z szykiem gramatycznym języka
polskiego, dodając do tego znaki języka migowego. System Językowo-Migowy jest powszechnie
wykorzystywany w programach telewizyjnych.
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JĘZYK MIGOWY W PORTUGALI

LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

Portugalski język migowy (portugalski: Língua Gestual Portuguesa (LGP) ) to język migowy używany
przez osoby niesłyszące, uznany w konstytucji Portugalii. Znaczący wpływ na niego miał szwedzki
język migowy, za pośrednictwem szwedzkiej szkoły dla niesłyszących, która powstała w Lizbonie.
W 1997 roku do konstytucji Portugalii wprowadzono bezpośrednie odniesienie do języka migowego.
W art. 17 ust g poświęconym nauczaniu stwierdza się, że realizując politykę edukacyjną państwo ma
obowiązek chronić i podnosić wartość portugalskiego języka migowego, jako przejawu kultury i
środka zapewniającego dostęp do nauki oraz równość szans.
W portugalskiej konstytucji mowa jest także o obowiązku państwa by popierać i umożliwiać dostęp
osób niepełnosprawnych do nauczania i wspomagać nauczanie specjalne, kiedy jest to konieczne.

Portuguese Sign language (Portuguese: Língua gestual portuguesa) is a sign language used mainly
by deaf people in Portugal.
It is recognized in the present Constitution of Portugal. It was significantly influenced by Swedish Sign
Language, through a Swedish school for the Deaf that was established in Lisbon.
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Jednocześnie w Portugalii:
- powołano do życia Państwowe Biuro Edukacji i innowacji mające za zadanie wspierać merytorycznie
jednostki kształcące głuche dzieci i młodzież.
- oficjalnie uznano zawód tłumacza i interpretatora języka migowego.

Portugalskie Stowarzyszenie Głuchych (APS)
jest najstarszym stowarzyszeniem osób niesłyszących w kraju.
Jest to Prywatna Instytucja Solidarności Społecznej non-profit o zasięgu krajowym.
APS był pionierem w zakresie szkoleń z portugalskiego języka migowego (LGP) zarówno dla ogółu
społeczeństwa, jak i dla osób niesłyszących, trenerów i tłumaczy.
Choć zawód tłumacza migowego w praktyce istniał długo wcześniej dopiero w 1999 roku prawnie
uznany i określony (Law 380A/II, May 1999).
- tłumacze języka migowego pracują także państwowej telewizji,
-funkcjonuje program Aladyn oferujących wsparcie dla Portugalskiej Telekomunikacji, które
praktycznym rezultatem jest 50% zniżka opłat za użytkowanie wideotelefonu dla osób głuchych
używających języka migowego.
- zastało podpisane porozumienie pomiędzy stowarzyszeniem tłumaczy języka migowego i
Narodowym Biurem Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych, które ustanawia zasadę, że
podczas różnego rodzaju publicznych imprez zapewnione jest tłumaczenia w języku migowym, a
także promuje się wzrost świadomości na istnienia użytkowników języka migowego i ich udziału w
imprezach publicznych.
- Portugalska federacja stowarzyszeń ludzi głuchych podpisała umowę z Ministerstwem
Sprawiedliwości zgodnie, z którą osoby głuche w sprawach sądowych, notarialnych czy policyjnych
mają zapewnione bezpłatne tłumaczenia z języka migowego.
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BARIERY JĘZYKOWE
Edukacja osób głuchych najbardziej ograniczona jest przez barierę językową. Brak zdolności do
komunikacji werbalnej sprawia, że osoby głuche nie mają możliwości w pełni uczestniczyć we
wszystkich aspektach życia społecznego. Wiąże się to ze specyfiką komunikacji, która polega na
posługiwaniu się językiem migowym.
Wiążą się z tym następujące problemy:
- osoby głuche napotykają na problemy w codziennych interakcjach z osobami słyszącymi, ponieważ
niewiele osób słyszących zna język migowy,
- ograniczona znajomość języka polskiego w wielu wypadkach uniemożliwia osobom głuchym pełne
uczestnictwo w życiu społecznym i partycypację w kulturze.
Język migowy jest dosyć prostym sposobem komunikowania się i zawiera znacznie mniej pojęć, niż
język polski. Osoby głuche nie są w stanie – porozumiewając się za pomocą języka migowego –
komunikować się między sobą tak skutecznie, jak osoby posługujące się językiem polskim. Bariera
językowa pojawia się niemal we wszystkich sytuacjach i odnosi się do każdego rodzaju interakcji
zarówno z innymi osobami głuchymi jak i z osobami słyszącymi.
Dostęp osób głuchych do edukacji – dotyczy wielu ograniczeń, które dotykają osoby niesłyszące.
Bariera językowa utrudnia wielu osobom głuchym podejmowanie edukacji o charakterze Lifelong
learning.

EUD – THE EUROPEAN UNION OF THE DEAF
EUD - Europejska Unia Głuchych
It is essential that EUD is represented by those who adhere to its core values:
equality and non-discrimination for ALL.
EUD defends the human rights of all deaf persons & embraces the diversity of the deaf community
in Europe.
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JĘZYK, KTÓRY ŁĄCZY I DZIELI
Język służy nie tylko do komunikacji czy opisu rzeczywistości, ale też rzeczywistość tworzy.
Osoby, które mówią różnymi językami w odmienny sposób postrzegają np. upływ czasu, kolory lub
związki przyczynowe. Osoby dwujęzyczne inaczej postrzegają siebie, otoczenie i rzeczywistość w
zależności którym językiem się posługują.
W życiu społecznym mamy do czynienia:
- z językiem szacunku,
- z językiem poprawności politycznej,
- z językiem odrzucającym poprawność, a stawiającym na dosadność,
- z językiem nienawiści.
Stosowanie języka szacunku pozwala na porozumienie i mniej podziałów. Aby zmienić tę sytuację
zaczęto rozwijać w Europie język równościowy. W jego doskonalenie zaangażowały się osoby
działające na rzecz rozwoju grup mniejszościowych czyli mających jakiś rodzaj niepełnosprawności,
które w porządku społecznym mają trudniej. Jeżeli chcemy zmienić status danej grupy społecznej
warto zmienić też język opisujący tę grupę. Język równościowy jest właśnie taką propozycją.
Język równościowy to nieużywanie obraźliwych słów oraz dbałość o to, aby mówić o różnych grupach
z szacunkiem, nie powielać krzywdzących stereotypów i dbać o odzwierciedlanie zróżnicowanej
rzeczywistości. Język równościowy to język, który nikogo nie obraża i nie wyklucza.
Reguły, które mogą pomóc posługiwać się językiem równościowym:
1) Nie redukowanie osoby do jednej cechy, do jednego wymiaru:
- zamiast bezdomny - osoba bezdomna,
- zamiast głuchy - osoba niesłysząca.
2) Dostrzeganie obecności płci w języku (feminatywy):
- Używanie żeńskich form zawodów, większa obecność żeńskich końcówek w nazwach
zawodów wpływa na większą równość w rzeczywistości.
- Przy przedstawianiu lub zwracaniu się do grup używanie sformułowań: Panie i Panowie,
Uczestniczki i Uczestnicy.
3) Etnocentryzm:
- jako postawa ujawniająca się przy zetknięciu z innymi kulturami, polegająca na uznawaniu
własnego narodu za szczególnie wartościowy oraz na wywyższaniu własnej.
Przykładem może być geografia i nazwy geograficzne, które niosą ze sobą wiele pułapek.
4) Unikanie krzywdzących zwrotów:
- zwroty, które grupę etniczną łączą z jakimś negatywnym zachowaniem,
- zwracanie uwagi na dysproporcje pomiędzy frazami, gdzie to co męskie wartościowane jest
pozytywnie, a to co kobiece negatywnie.

Language: Dividing & Uniting
Strona 8

WIEŻA BABEL
Wieża Babel - budowla, według Księgi Rodzaju, która miała być wznoszona przez zjednoczoną
ludzkość w krainie Szinear. Według przekazu biblijnego wieża Babel była budowana jako znak, dzięki
któremu ludzie „nie rozproszą się”. Pan Bóg sprzeciwił się tym zamiarom. Pomieszał więc
budowniczym języki, dzieląc ludzi na różne narody, by przez to uniemożliwić budowę wieży.
W samym przekazie biblijnym wyrażenie „wieża Babel” nie pojawia się. W dwóch miejscach (Rdz
11,4-5) mowa jest o „mieście i wieży”, natomiast w trzecim (Rdz 11,8-9) jest mowa o „mieście”, które
zostaje nazwane Babel (hebr. „ – לֶ בָּ בpomieszanie, zmieszanie”), nazwą, która według etymologii
biblijnej pochodzić ma od czasownika balal (hebr. „ – לֶ בָּבmieszać, pomieszać”).
Obecnie określenie „wieża Babel” oznacza;
- ideę lub przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania, prowadzące jedynie do powstania zamętu,
- miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami.

Projekt „The Tower of Babel” to niezwykła instalacja stworzona przez artystkę Martę Minujin. Na
placu San Martin w stolicy Argentyny stanęła kilkunastometrowa konstrukcja zbudowana z 30 tysięcy
elementów, którymi są książki. Do budowy wieży Babel, bo tak nazwano ten projekt, użyto książki
napisane w językach z całego świata.
I DON’T KNOW WHY WE HAVE TO HAVE DIFFERENT LANGUAGES

ART NEEDS NO TRANSLATION
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KULTURA GŁUCHYCH – DEAF CULTURE
Kultura Głuchych – to zestaw wyuczonych zachowań i spostrzeżeń, które kształtują wartości i
normy głuchych ludzi na podstawie podobnych lub wspólnie dzielonych doświadczeń.
Termin ten używany jest zarówno w sensie antropologicznym, jak i politycznym. O przynależności do
Kultury Głuchych decyduje przede wszystkim znajomość języka migowego i posługiwanie się nim z
pełną świadomością jego specyfiki oraz akceptacja środowiska niesłyszących wraz z jego systemem
wartości i bogactwem kulturowym. Warunkiem przynależności do Kultury Głuchych jest poczucie
wspólnoty z innymi niesłyszącymi. Specyfika systemu wartości Kultury Głuchych przejawia się w
postrzeganiu głuchoty. To, co dla osób z zewnątrz jest niepełnosprawnością, chorobą czy kalectwem
wymagającym naprawy, przez samych Głuchych postrzegane jest jako rzecz normalna, jeśli nie
wartość sama w sobie.
Kultura Głuchych przejawia się w odkrywaniu historii Głuchych czy w zaangażowanej działalności
artystycznej. Obecnie najważniejszymi tematami dyskusyjnymi w obrębie Kultury Głuchych są:
- Prawo do edukacji w języku migowym,
- Zagrożenie dla kultury Głuchych płynące ze strony dynamicznie rozwijającej się technologii,
- Lingwistyczne badania nad językiem migowym,
- Zagrożenie asymilacją i integracją ze społecznością słyszących, które prowadzą do rozdzielania
poszczególnych członków Kultury Głuchych, uniemożliwiania procesów transmisji kulturowej i
rozwoju języka migowego.

Symbole Głuchych:
Motyl – uważano, że owady te są głuche, a porównanie języka migowego do ich barwnych
i trzepocących skrzydeł dopełnia znaczenie tego symbolu.
Turkus – turkusowy kolor jako symbol zarezerwowany wyłącznie dla g/Głuchych, by odróżnić tą
społeczność
od innych. Kolor turkusowy jest symbolem zaufania, nadziei i wiary w siebie i innych ludzi.
Dłonie – dłonie umożliwiają g/Głuchym dialog. Są one dla Głuchych bezcenne.
Ucho – oznacza właśnie brak słuchu, dźwięków, ciszę, bezużyteczność tego narządu.
Daktylografia - motyw dłoni przedstawiających poszczególne litery.
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SZTUKA GŁUCHYCH - DEAF ART
Deaf Art represents Deaf artists and perceptions based on their Deaf experiences. It uses formal art
elements with the intention of expressing innate cultural or physical Deaf experience.
These experiences may include Deaf metaphors, Deaf perspectives, and Deaf insight in relationship
with the environment - both the natural world and Deaf cultural environment, spiritual and everyday
life.

Sztuka Głuchych (ang. Deaf Art) jest to sztuka Głuchych artystów, odnosząca się do ich doświadczeń.
Jest ona przestrzenią wspólnej identyfikacji społecznej oraz służy Głuchym twórcom do poszukiwań
związanych z własną tożsamością czy kulturowym konfliktem ze Słyszącymi.
Charakterystycznymi motywami sztuk wizualnych są m.in. oczy i dłonie jako symbole migowej
komunikacji w przeciwieństwie do ucha, które jest symbolem głuchoty utworzonym przez słyszących.
Oprócz wszelkiego rodzaju sztuk wizualnych, sztuka Głuchych to także teatr czy film oraz związane z
językiem migowym opowieści (ang. storytelling).
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MOTHER FATHER DEAF DAY
Międzynarodowy Dzień Rodzica Głuchego (ang. Mother Father Deaf Day) – święto obchodzone w
ostatnią niedzielę kwietnia. W roku 2021 hasło brzmi: “Celebrating Heritage and Families”.

Happy Portuguese Sign Language Day!
So far only some countries have official dates that mark and celebrate their National Sign Languages.
Hopefully more countries in the future will follow their lead and also respect their sign language
by having a National Sign Language Day.
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INTERNATIONAL DAY FOR THE DEAF
Święta Głuchych Międzynarodowy Dzień Głuchych (ang. International Day for the Deaf) – święto
obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września, w niektórych miejscach święto to trwa przez
cały ostatni tydzień września

Sign Languages Are for Everyone!
Background
The proposal for the Day came from the World Federation of the Deaf (WFD), a federation of 135 national
associations of deaf people, representing approximately 70 million deaf people’s human rights worldwide.
The resolution A/RES/72/161 was sponsored by the Permanent Mission of Antigua and Barbuda to the
United Nations, co-sponsored by 97 United Nations Member States and adopted by consensus on 19
December 2017.
The choice of 23 September commemorates the date that the WFD was established in 1951. This day
marks the birth of an advocacy organisation, which has as one of its main goals, the preservation of sign
languages and deaf culture as pre-requisites to the realisation of the human rights of deaf people.
The International Day of Sign Languages was first celebrated in 2018 as part of the International Week of
the Deaf.
The International Week of the Deaf was first celebrated in September 1958 and has since evolved into a
global movement of deaf unity and concerted advocacy to raise awareness of the issues deaf people face
in their everyday lives.
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PROBLEMY EDUKACYJNE OSÓB GŁUCHYCH
Osoby głuche z racji deficytu słuchu napotykają na liczne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu,
które wiążą się z kontaktami społecznymi z innymi osobami (głuchymi lub słyszącymi).
Wśród barier, wymienić należy brak społecznej świadomości osób słyszących w odniesieniu do
zjawiska głuchoty oraz rozpowszechnione w społeczeństwie przekonanie, że osoby słyszące dobrze
znają problemy osób głuchych. Problemem są także wewnętrzne konflikty w środowisku głuchych,
związane z relacjami wewnątrzgrupowymi oraz ze strukturą języka migowego.
Ponadto występują bariery instytucjonalne:
1) związane z przepisami prawnymi i procedurami biurokratycznymi,
2) wiążące się z utrudnieniami w kontaktach z instytucjami (zwłaszcza bariera językowa).

International Sign Definition
International Sign (IS) is a contact variety of sign language used in a variety of different contexts,
particularly at international meetings such as the World Federation of the Deaf (WFD) congress,
events such as the Deaflympics, in video clips produced by Deaf people and watched by other Deaf
people from around the world, and informally when travelling and socialising. It can be seen as a
pidgin form of sign language, which is not as conventionalised or complex as natural sign languages
and has a limited lexicon.
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KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Kompetencja językowa (ang. linguistic competence) – pojęcie z zakresu gramatyki generatywnej,
oznaczające
znajomość
języka
przez
jego
użytkowników,
intuicyjną
zdolność
operowania elementami i zasadami językowymi.
Jest to znajomość nieuświadamiana, która pozwala na budowanie zdań, których użytkownicy języka
nigdy wcześniej nie słyszeli, parafrazować zasłyszane zdania, a także ocenianie wypowiedzi pod
kątem gramatyczności.
Posiadanie kompetencji językowej powiązane jest z procesem internalizacji gramatyki.
Charakteryzuje każdego dorosłego użytkownika języka.

Linguistic competence is the system of linguistic knowledge possessed by native speakers of
a language. It is distinguished from linguistic performance, which is the way a language system is
used in communication.
Linguistic competences are related to the use of language through the expression and interpretation
of concepts, thoughts, feelings, facts, and opinions in order to perform oral and written discussions.
Such interactions may take place in diverse social and cultural contexts, which will determine the
characteristics of the language written or spoken, such as the grammar, pragmatic, and
sociolinguistic characteristics.

Umiejętność komunikowania się w języku obcym to jedna z ośmiu kompetencji
kluczowych określonych w europejskich ramach odniesienia.
Niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych to: zdolność rozumienia
komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia
i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Pozytywna postawa obejmuje świadomość
różnic i różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków oraz komunikacji
międzykulturowej.

Language: Dividing & Uniting
Strona 15

Europejski Dzień Języków (EDL) jest jedną z konkretnych inicjatyw, realizowanych na szczeblu
europejskim. Europejski Dzień Języków obchodzony jest każdego roku 26 września, by podkreślić
znaczenie uczenia się różnych języków, z naciskiem na zrozumienie międzykulturowe.

The European Day of Languages is observed 26 September, as proclaimed by the Council of
Europe on 6 December 2001, at the end of the European Year of Language (2001), which had been
jointly organised by the Council of Europe and the European Union.

DEAF CULTURE is the set of social beliefs, behaviors, art, literary traditions, history, values, and
shared institutions of communities that are influenced by deafness and which use sign languages as
the main means of communication.
When used as a cultural label especially within the culture, the word deaf is often written with a
capital D and referred to as "big D Deaf" in speech and sign.
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JĘZYK & KOMUNIKOWANIE SIĘ
Różne środowiska osób budują swoją tzw. Subkulturę, do której należy zaliczyć przede wszystkim
fonetyczny sposób porozumiewania się.
Środowisko więźniów, młodzieży, marynarze, muzycy, żołnierze czy „świat sportu” utworzyły
odmienne słownictwo, które zasadniczo odbiega od języka ludowego, mowy potocznej ogółu
społeczeństwa czy języka literackiego.

Język
sportu

Język
muzyki

Gwara
więzienna

•Język sportu to język dziennikarzy sportowych, sportowców, kibiców, trenerów czy
spikerów radia, telewizji, prasy ale i obecnie internetu. Terminologia sportowa
stanowią ważny element skutecznej komunikacji w sferze kultury fizycznej.
Odmiany języka sportu: język przepisów, reguł, zaleceń, zakazów, język naukowy,
język relacji, komentarza i publicystyki prasowej, język sportowych programów
telewizyjnych i radiowych, język sportowców i trenerów, język kibiców, język
spikera widowiska sportowego, język dziennikarza (prasowego, radiowego i
telewizyjnego).

•Muzyka stanowi w świetle współczesnej wiedzy uniwersalne dla wszystkich ludzi,
naturalne i generatywne systemy fonologiczne, którymi posługuje się człowiek w
celach komunikacyjnych. Termin „język muzyczny” stosowany bywa w różnym
kontekście. Kiedy chcemy określić muzykę jakiegoś kompozytora: język muzyczny
Bacha, Mozarta, Chopina czy Lutosławskiego, albo kiedy chcemy określić muzykę,
która powstała w określonym czasie, reprezentującą pewien styl: kompozytor
posłużył się językiem muzycznym baroku, klasycyzmu, romantyzmu lub
językiem muzyki współczesnej.

•Z dotychczasowych prób opisu grypsery i słownictwa środowisk przestępczych,
które podejmowali językoznawcy, wyłania się odbity w leksyce „męski świat”
zamknięty za kratami zakładów karnych.
•W słownikach gwary więziennej i artykułach analizujących leksykę przestępczą
zagadnienie sposobu komunikacji osadzonych kobiet pojawia się w niewielkim
stopniu.
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Slang

•Slang młodzieżowy – każde pokolenie ma własny czas, który wyraża się w sposobie
ubierania się , mody, ale też używania określonych słów – slangu.
•Młodzi chcą się wyróżniać od świata dorosłych. Slang młodzieży szkolnej zmienia się w
każdym dziesięcioleciu.

młodzieżowy

Język

•Jedną z subkategorii języka angielskiego do celów specjalistycznych, cieszącą się w
ostatnich latach dużym zainteresowaniem, jest język medyczny, określany mianem English
for Medical Purposes lub za pomocą akronimu EMP. Nadrzędnym celem kształcenia w
zakresie English for Medical Purposes - EMP jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej
oraz pogłębianie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk medycznych.

medyczny

Inne

•Wieloodmianowości w kontekście sprawności i skuteczności porozumiewania się w
sytuacjach zawodowych. Równie ważna wydaje się także umiejętność komunikowania na
tematy związane z różnorodnością odmian języka, w szczególności zwrócenie uwagi na
typy komunikacji werbalnej, które wiążą się z działalnością zawodową użytkowników
języka. Mowa zatem jest tu o socjolektach, a w ich obrębie - o profesjolektach.

Profesjolekty – język w komunikacji zawodowej. Zwrócenie uwagi na typy komunikacji, które wiążą
się z działalnością zawodową użytkowników języka.
Mowa jest o socjolektach, a w ich obrębie o profesjolektach, w tym o specyfice słownictwa
zawodowego.
Swoje „Języki” mają i fotograficy, pracownicy mediów, lekarze, policjanci, weterynarze, informatycy,
fryzjerzy ….
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EFEKTY UCZENIA SIĘ
W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte wysokiej jakości efekty uczenia się. Uczestnicy
osiągnęli efekty uczenia się w kategoriach: wiedza, doświadczenie kompetencje społeczne.

WIEDZA
Uczestnicy nabyli nową wiedzę (w postaci zasad, teorii i praktyk) w obszarze włączania w działania
edukacyjne osób głuchych i niedosłyszących. Uczestnicy poszerzyli zdolność stosowania i korzystania
z wiedzy w celu przygotowywania nowych programów edukacyjnych w języku migowym. Nastąpiło
nabycie nowych informacji w temacie kultura Głuchych.

DOŚWIADCZENIE
Uczestnicy rozwinęli zdolność przygotowywania oferty edukacyjnej włączającej osoby głuche,
niedosłyszące i ich rodziny. Uczestnicy nabyli umiejętności kognitywne (obejmujące myślenie
intuicyjne i kreatywne) oraz umiejętności praktyczne (sprawność korzystania z metod, materiałów i
narzędzi).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Uczestnicy rozwinęli zdolność stosowania posiadanych umiejętności, zwiększyli świadomość
kulturową poprzez szkolenia w organizacjach przyjmujących w Portugalii i Wielkiej Brytanii.
Kompetencje językowe uczestników zostały udoskonalone podczas przygotowania językowego, które
służyło poszerzeniu i wdrożeniu słownictwa w tematyce projektu. Uczestnicy poszerzyli znajomość
specjalistycznych zwrotów w języku angielskim poprzez udział w kursie szkoleniowym. Uczestnicy
mieli możliwość przebywania w środowisku międzynarodowym.
Uczestnicy rozwinęli postawy społeczne: poszerzyli zdolność do kształtowania własnego rozwoju,
rozwój umiejętności działania w środowisku wielokulturowym poprzez udział w szkoleniach
prowadzonych w organizacjach partnerskich.
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KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU
Projekt przyniósł korzyści dla lokalnej społeczności i szerszej grupy odbiorców. Działania w ramach
projektu wiążą się z konkretnymi korzyściami takimi jak podniesienie świadomości lokalnej
społeczności w zakresie integracji społecznej osób głuchych i niedosłyszących.
Projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania włączaniem społecznym przez pozazawodową
edukację osób głuchych i niedosłyszących oraz objęcie wsparciem ich rodzin.

Bezpośrednią korzyścią jest zwiększenie liczby osób głuchych, niedosłyszących i ich rodzin biorących
udział w wydarzeniach edukacyjnych. Projekt przyczynił się do budowanie lepszych relacji z innymi
organizacjami w społeczności lokalnej, które wykazują zainteresowanie przygotowaniem materiałów
edukacyjnych w języku migowym.
Korzyścią projektu jest fakt, że język migowy przestaje być językiem niedostępnym lecz staje się
świadomym wyborem edukatorów osób dorosłych.

Korzyścią z realizacji projektu jest zachęta do rozwijania i stosowania języka migowego
w organizacjach pozarządowych w środowisku lokalnym.
Korzyści projektu dla szerszej grupy odbiorców dotyczą:
- poszerzenie współpracy międzynarodowej,
- zwrócenie uwagi na istotny społecznie temat jakim jest komunikowanie się jako element włączania
społecznego.
W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie świadomości, że język jest ważnym czynnikiem,
który może dzielić lub łączyć.
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OSIĄGNIĘTE CELE PROJEKTU
Dzięki realizacji działań w projekcie zostały osiągnięte cele:
- Podwyższenie kompetencji kadry: pracowników i wolontariuszy w zakresie stosowania języka
migowego celem przygotowywanie programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób
głuchych i niedosłyszących,
- Wzrost kompetencji edukatorów osób dorosłych poprzez poszerzenie wiedzy i doświadczenia w
ramach tematu istotnego społecznie,
- Podniesienie umiejętności lingwistycznych, poszerzenie słownictwa w języku angielskim, będącym
środkiem komunikacji, wzrost słownictwa specjalistycznego związanego z obszarem niezawodowej
edukacji osób dorosłych,
- Wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Language: Dividing & Uniting
Strona 21

LANGUAGE IS PIVOTAL IN THE AREAS
OF HUMAN RIGHTS PROTECTION,
GOOD GOVERNANCE,
PEACE BUILDING,
RECONCILIATION,
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

JĘZYK MA KLUCZOWE ZNACZENIE W OBSZARACH
OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA,
DOBRYCH RZĄDÓW,
BUDOWANIA POKOJU,
POJEDNANIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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