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Informatyka 8c-8e 
10 czerwca 2020 r.  

W tym tygodniu również będziemy analizowali dostępność cyfrową, a dokładniej: bariery i trud-

ności w dostępie do informacji. 

1. Dla osób niepełnosprawnych bariery mogą być częstsze i mieć na nich większy wpływ. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje bariery jako coś więcej, niż przeszkody fizyczne. Oto defini-

cja barier według WHO: 

„Czynniki w otoczeniu danej osoby, które z powodu ich nieobecności lub obecności ograni-

czają funkcjonowanie i powodują niepełnosprawność. Obejmują one takie aspekty, jak: 

– niedostępne środowisko fizyczne, 

– brak odpowiedniej technologii wspomagającej (urządzenia wspomagające, adaptacyjne i reha-

bilitacyjne), 

– negatywne postawy ludzi wobec niepełnosprawności, 

– usługi, systemy i polityki, które albo nie istnieją, albo utrudniają zaangażowanie wszystkich 

osób ze stanem zdrowia we wszystkich dziedzinach życia.” 

 

Zachęcam do zapoznania się z krótkim filmem opisującym codzienne bariery dla osób niepełnospraw-

nych. Pomoże on zrozumieć, jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne w życiu codziennym w 

domu i w pracy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hy-8jlh5oGI&feature=youtu.be 
 

 

2. Typowe bariery w uczestnictwie doświadczane przez osoby niepełnosprawne 

Często istnieje wiele barier, które mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić osobom niepełnosprawnym 

normalne funkcjonowanie. Oto siedem najczęstszych barier. Często występuje więcej niż jedna bariera 

na raz.  

– postawy, 

– komunikacja, 

– fizyczne, 

– polityka, 

– programowe, 

– społeczne, 

– transport. 

Dzisiaj rozumienie niepełnosprawności przez społeczeństwo ulega poprawie, ponieważ uznajemy 

„niepełnosprawność” za zjawisko, które nie zaspokaja potrzeb funkcjonalnych osoby w jej fizycznym 

i społecznym środowisku. Nie uznając niepełnosprawności za deficyt osobisty lub niedociągnięcie, a 

zamiast tego traktując ją jako społeczną odpowiedzialność, w której wszyscy ludzie mogą otrzymać 

wsparcie na samodzielne i pełne życie, łatwiej jest rozpoznać i stawić czoła wyzwaniom, które wszy-

scy ludzie - w tym osoby niepełnosprawne - doświadczają. 

3. Bariery komunikacyjne 
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Bariery komunikacyjne związane są ze słuchem, mówieniem, czytaniem, pisaniem i rozumieniem oraz 

które używania innych sposobów komunikacji niż osoby, które nie są niepełnosprawne. Przykłady 

barier komunikacyjnych obejmują: 

– pisemne komunikaty promocyjne z barierami, które uniemożliwiają osobom z zaburzeniami 

wzroku otrzymywanie wiadomości. Obejmują one stosowanie małych wersji drukowanych lub 

brak dużych wersji materiałów, oraz brak brajla
*
 lub wersji dla osób korzystających z czytników 

ekranu. 

– komunikaty słuchowe mogą być niedostępne dla osób z zaburzeniami słuchu, w tym filmy wideo, 

które nie zawierają napisów, oraz komunikacja ustna bez towarzyszącej jej ręcznej interpretacji 

(np. języka migowego). 

– używanie technicznego języka, długich zdań i słów z wieloma sylabami może stanowić znaczącą 

przeszkodę w zrozumieniu dla osób z zaburzeniami poznawczymi. 

 

Praca domowa: 

Proszę obejrzeć stronę startową dowolnego portalu informacyjnego lub portalu aukcyjnego. 

Postaraj się ocenić, czy znajdują się na nich bariery komunikacyjne wymienione w punkcie 3.  

Tym razem nie ma obowiązku udzielania pisemnej odpowiedzi. 

 

 

*brajl (SJP) potocznie «alfabet Braille’a» 

alfabet Braille'a (SJP) «alfabet dla niewidomych, w którym litery oznaczone są za pomocą kombinacji 

wypukłych punktów na papierze» 

 


