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Nauczanie języka angielskiego osób niesłyszących jest stosunkowo młodą dziedziną. 

Dziedziną wciąż wymagającą gruntownych badań oraz niezmiernie zróżnicowaną, co 

wiąże się między innymi z różnorodnością metod komunikacyjnych stosowanych w 

szkołach (m.in. metoda oralna, metody manualne), czy też kompetencji językowych 

uczniów.  

 

Początkowo zajęcia z języka angielskiego traktowane były jako dodatkowe lekcje. W 

Instytucie Głuchoniemych przedmiot ten prowadzony był przez dwóch nauczycieli- 

języka angielskiego oraz tłumacza języka migowego. W 2001 roku Ministerstwo 

Edukacji wprowadziło ustawę, która przyznaje prawo osobom niesłyszącym do nauki 

języka angielskiego. Jednak brak dostosowanych materiałów dydaktycznych oraz 

metodycznych powoduje, iż nauczyciele muszą przygotowywać własne materiały oraz 

kierować się instynktem w doborze metod nauczania.  

 

Rozwój technologii zapoczątkował nowe możliwości w nauczaniu języków obcych.  

Internet umożliwia dostęp do bogatych zasobów materiałów do nauczania. Tablice 

interaktywne wpierają proces przyswajania języka osób niesłyszących dzięki 

wzmacnianiu pamięci wizualnej. Uczniowie niesłyszacy mogą komunikować się z 

osobami z całego świata przez internetowe chaty, kamery i inne komunikatory.  

 

Wykorzystanie narzędzi technologicznych wydaje się szczególnie uzasadnione w 

przypadku osób niesłyszących. Biorąc pod uwagę niskie kompetencje uczniów w 

zakresie języka polskiego, stosowanie podręcznika w formie książki, w której wszelkie 

informacje przedstawione są w formie pisanej, korzystanie z takich materiałów może 

być nieefektywne. To założenie zainicjowało próbę stworzenia platformy e-learningowej 



 

 

Sing me English dla osób niesłyszących, która opiera się głównie na materiałach 

wizualnych. Na stronie prezentowane są filmy, w których uczniowie stosując język 

migowy wyjaśniają zagadnienia gramatyczne, tłumaczą słownictwo w języku angielskim 

oraz prezentują kulturę krajów anglojęzycznych.  

Dodatkowo na stronie znajdują się materiały do Brytyjskiego oraz Amerykańskiego 

Języka Migowego. To skłania do refleksji, czy uczniowie niesłyszący nie powinni mieć 

prawa do uczenia się obcych języków migowych. 

 

 

Teaching English to deaf people is a relatively new field. The field which still requires 

thorough researches, and which is very diverse considering different communication 

methods used at schools (including the oral method, manual method) or language 

competences of students. 

Initially, English classes were treated as extra-curricular lessons.  The lessons in the 

Institute for the Deaf were taught by two teachers- a teacher of English and a sign 

language interpreter. In 2001, the Ministry of Education issued a decree that granted the 

right for deaf people to learn English. But the lack of suitable didactic materials and 

teaching methodology forces the teachers to prepare their own materials and 

instinctively select teaching methods. 

The technological boom gave rise to new opportunities in foreign language teaching. The 

Internet provides access to a wealth of teaching resources. Interactive whiteboards 

support the process of language acquisition of deaf people by strengthening their visual 

memory. Deaf students can communicate with people from around the world through 

Internet chats, webcameras and other messangers. 

 

The use of technological tools seems to be particularly advisable in the case of deaf 

learners. Considering the low competence of the pupils in Polish language, using a 

handbook, in which all the information is presented in a written form, applying such 

materials may prove ineffective. This assumption has initiated an attempt to create an e-

learning platform Sign me English for the deaf, which heavily relies on visual aids. The 



 

 

website provides films in which students, using Polish Sign Language, explain grammar 

and vocabulary in English and present cultures of English-speaking countries. 

In addition, the website provides materials for the British and American Sign Language. 

This prompts reflection whether deaf students should not be offered to learn foreign 

sign languages. 

 

        

 


