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W  październiku 2012r. ruszył 
pierwszy w historii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie 
k u r s  P O L S K I E G O  J Ę Z YK A 
MIGOWEGO (PJM) na poziomie 
podstawowym dla pracowników  
i studentów z niepełnosprawnością 
UEK. 

Ideą organizacji kursu było pokazanie 
piękna języka osób, które są obywa-
telami naszego kraju, ale stanowią 
mniejszość kulturowo-językową. 
Kultura Głuchych jest bardzo bogata 
i różni się trochę od naszej. Nie cho-
dziło zatem jedynie o poznanie grama-
tyki, która jest odmienna od polskiej, 
czy znaków języka migowego, ale 
również o przybliżenie uczestnikom 
świata ciszy. Drugim, bardziej prag-
matycznym, celem kursu było to, aby 
pracownicy i studenci mogli nauczyć 
się podstaw języka, którym posługują 
się Głusi. 

Kurs zorganizowało Biuro ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Po wej-
ściu w 2012r. w życie Ustawy o języku 
migowym i innych środkach komu-
nikowania się, istotne jest dla nas, 
aby choć kilka osób z Uczelni było 
przeszkolonych w tym zakresie. Tym 
bardziej, że zawsze może pojawić się 
osoba głucha władająca PJM, która 
będzie chciała studiować na UEK. 
Co prawda, na zajęciach prawdopo-
dobnie nie poradzi sobie bez pomocy 
tłumacza języka migowego, niemniej 
jednak bez problemu będzie mogła 

PIErWSZY W hIStOrII UEK KUrS PJM
załatwić wszelkie kwestie administra-
cyjne, dziekanacie czy w innym dziale. 

W cZYM KrYłA SIĘ 
WYJątKOWOść tEGO KUrSU?

Przede wszystkim w tym, że kurs ten 
był prowadzony przez natywnych 
użytkowników PJM, czyli osoby głu-
che. Jego wyjątkowość polegała też 
na tym, iż do tej pory nasze Biuro 
we współpracy z Polskim Związkiem 
Głuchych Oddział Kraków organizo-
wało wyłącznie kursy systemu języ-
kowo-migowego (SJM). SJM nie jest 
naturalnym językiem Głuchych tylko 
systemem powstałym z połączenia 
gramatyki języka polskiego i znaków 
migowych. Dla słyszących jest zatem 
o wiele łatwiejszy do nauczenia się. 
Ponadto, kursy SJM nie są niestety 
dostosowane do potrzeb uczelni. 
Nie obejmują bowiem zakresu zna-
ków związanych ze studiowaniem, 
z uczelnią wyższą. Nasz kurs natomiast 
dotyczył naturalnego języka migo-
wego, którym faktycznie na co dzień 

posługują się Głusi. Opierał się na 
autorskim programie przygotowanym 
przez natywnego lektora języka migo-
wego tak, aby uwzględniał specyfikę 
naszej uczelni. Kurs obejmował naukę 
alfabetu palcowego, liczebników, pod-
stawowych znaków migowych z życia 
codziennego, zagadnień dotyczących 
Kultury Głuchych oraz podstawowych 
zasad gramatyki wizualno-przestrzen-
nej, pozwalających na prowadzenie 
swobodnej rozmowy. Dodatkowo kurs 
został uzupełniony o szereg znaków 
związanych ze studiowaniem, które 
pozwolą na prowadzenie konwersa-
cji o tematyce uczelnianej. Uczestnicy 
otrzymali materiały szkoleniowe 
w postaci nagranych w formacie pliku 
audiowizualnego znaków migowych.

17 stycznia br. odbył się egzamin 
przeprowadzony przez osoby głuche. 
Na 22 uczestników kursu egzamin 
zdało 18. Organizatorzy mają nadzieję, 
że w przyszłości uda się uruchomić 
kolejny poziom kursu. 

Marzena Dudek (UEK)

Wypowiedzi prowadzących (eksperta 
i gościa) słuchałam w wielkim sku-
pieniu. Jestem bardzo wdzięczna za 
możliwość wzięcia udziału w spotka-
niu z osobą, która boryka się z chorobą 
nerwicy lękowej od lat i która podjęła 
się przedstawienia nam swojej sytu-
acji mimo różnych barier. Mam wielką 
nadzieję na kontynuację tego tematu 
(i innych związanych z chorobą psy-
chiczną) i zachęcam wszystkich zain-
teresowanych do wzięcia udziału 
w warsztatach organizowanych przez 
BON UEK” – pisze Paulina. Z  kolei 
Patrycja dodaje:

„Udział w  warsztacie z  cyklu 
„Zdrowie a choroba psychiczna” dał 
mi wiele do myślenia. Temat szkolenia 
„Nerwica i lęk”, przeprowadzony przez 
dr Huberta Kaszyńskiego, pokazał 
aspekt teoretyczny, a z drugiej strony 

część praktyczną z punktu widzenia 
osoby, która jest chora na nerwice 
lękową. Uważam, że takie spotkania 
uświadamiają młodym ludziom pro-
blemy dzisiejszego społeczeństwa. 
Każdy z nas powinien poznać trudno-
ści emocjonalne jakie mogą dotknąć 
naszych najbliższych, a nie od razu 
traktować ich z góry, że to choroba. 
Nauczmy się rozumieć i  słuchać 
a potem oceniać drugą osobę.”

KOLEJnE SEMInArIA

Na semestr letni bieżącego roku aka-
demickiego zaplanowane zostały dwa 
kolejne spotkania, wchodzące w cykl 
całego szkolenia. Pierwsze, dotyczące 
zagadnienia, depresji odbyło się już 
w dwóch turach w marcu 2013. Tym 
razem wzięło w nich udział łącznie 41 

studentów. Drugie spotkanie, poświę-
cone tematyce psychozy, zaplano-
wane zostało na maj. Już teraz jednak 
myślimy o zorganizowaniu kolejnej 
edycji cyklu szkoleniowego, tak by jak 
najwięcej studentów, zainteresowa-
nych omawianą problematyką, mogło 
z niego skorzystać.

Maria Augustyniak (McWP)
Marek świerad (UEK)
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Nauka przekazywania treści w PJM
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