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1. Wprowadzenie

Projekt “Przyroda bez Barier” dostarcza praktycznych wskazówek, jak radzić sobie  
z dostępnością i integracją w środowisku naturalnym. Celem jest, aby każdy mógł odczuć 
otaczającą przyrodę i cieszyć się tym doświadczeniem. W niniejszych wytycznych zebraliśmy 
sporo informacji. Mają one na celu uzupełnienie Matrycy - Narzędzia oceny ścieżek przyrodni-
czych, w którym można samodzielnie przeanalizować najbardziej odpowiednie, efektywne i rea-
listyczne zmiany i dostosowania swoich ofert. Każda adaptacja, każda oferta i każda dodatkowa 
informacja będzie krokiem w kierunku lepszego włączenia osób niepełnosprawnych i wszystkich 
innych w doświadczenie natury. Nie wahaj się, po prostu działaj!

Niniejsza broszura skupia się na barierach komunikacyjnych, na które mogą natrafić różne grupy 
ludzi podczas obcowania z naturą. Koncentruje się na samodzielnym kontakcie z przyrodą, 
gdzie komunikacja jest głównie jednokierunkowa. Nadawca nie otrzymuje informacji zwrotnej od 
odbiorców i nie ma już kontroli nad raz wysłaną wiadomością. Komunikacja interaktywna jest ty-
powa dla ofert z przewodnikiem, opisanych w broszurze Kontakt z przyrodą i edukacja przyrod-
nicza dla osób z niepełnosprawnościami. Samodzielne doświadczenie oznacza brak wsparcia 
przewodników lub edukatorów, niekoniecznie jednak oznacza samotność. Chociaż towarzysze 
często wspierają niepełnosprawnego gościa, takie wsparcie jest nieporównywalne z samodziel-
nym doświadczeniem.

Na komunikację składają się zasadniczo 3 elementy: źródło (nadawca), medium transmisyjne  
i odbiorca. W każdym z tych elementów mogą pojawić się problemy. W broszurze Kontakt  
z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami omawialiśmy komunikację 
podczas wycieczek z przewodnikiem, w niniejszej broszurze skupiamy się na samodzielnym 
doświadczaniu natury. W takim przypadku nadawca nie ma kontaktu ani informacji zwrotnej od 
odbiorcy wiadomości. W konsekwencji media pełnią rolę źródła informacji dla odbiorcy. Dlatego 
ważne jest, aby starannie zaprojektować zarówno formę, jak i treść przekazu.

Kiedy mamy do czynienia z przeszkodą, która uniemożliwia danej osobie dotarcie do 
określonego miejsca, możemy rozwiązać problem skupiając się albo na osobie, albo na miej-
scu. Na przykład: aby pomóc osobom na wózku inwalidzkim wejść po schodach, możemy 
przebudować schody i dodać windę lub rampę. Ale zamiast tego możemy zaprojektować 
specjalne krzesło umożliwiające wejście po klasycznych schodach. Takie specjalne krzesła 
przypominające tobogan znane są w Hiszpanii jako wsparcie dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Innym przykładem jest winda, która zabiera zwiedzających na szczyt wieży widokowej 
ponad wierzchołkami drzew.

W komunikacji można zastosować oba podejścia. Niektóre przykłady zostaną omówione  
w poniższych rozdziałach. Usunięcie barier po stronie odbiorcy sprawi, że dana osoba będzie 
w stanie udać się w dowolne miejsce, niezależnie czy jest pozbawione barier czy nie. Specjalne 
wyposażenie, takie jak aparaty słuchowe lub aplikacje na smartfony, przydaje się w wielu sytu-
acjach. Z drugiej strony usuwanie barier w dostępie do miejsc cennych przyrodniczo pomogłoby 
również osobom bez specjalistycznego sprzętu oraz w sytuacjach, gdy jest on niewystarczający.

Dostosowanie miejsca tak, aby każdy mógł je odwiedzić, jest rozwiązaniem lepszym, w przy-
padku gdy miejsce jest odwiedzane często. Takie podejście przynosi większe korzyści, bo adap-
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Nawet najlepiej zaprojektowane tablice nie powinny zastępować natury. Dolina Baryczy, Polska.



7

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

tacje będą wykorzystywane przez dużą liczbę osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi czy 
seniorów i wszystkich innych odwiedzających. W idealnej sytuacji, wszystkie materiały są inklu-
zywne – dostępne dla każdego. Gdy materiał od początku jest projektowany z myślą o wszyst-
kich odbiorcach, nie ma później żadnych dodatkowych kosztów dostosowywania. Jednakże 
tworzenie materiałów integracyjnych dla wszystkich nie zawsze jest możliwe. Inne opcje to 
tworzenie materiałów skierowanych do określonej grupy osób niepełnosprawnych lub adaptacja 
już istniejących materiałów.

Nie każdy rodzaj materiałów komunikacyjnych może być używany i rozumiany przez wszystkich, 
dotyczy to również osób w pełni sprawnych. Model 3D będzie służył każdemu, ale ulotka  
w języku Braille‘a służy tylko osobom znającym ten alfabet. Obok kwestii technicznej, należy 
mieć na uwadze także przekazywane treści. By zwiększyć atrakcyjność przekazu, ważne jest 
wyjście poza prezentowanie suchych, naukowych informacji.

Rozwiązania różnią się pod względem kosztów i nakładów pracy. Ten sam cel można zazwyczaj 
osiągnąć na kilka sposobów. Wybór nie zawsze jest łatwy i powinien uwzględniać kosztorys, 
przewidywaną liczbę odwiedzających, dostępną siłę roboczą itp. Należy również pamiętać, że 
zastosowana adaptacja nie powinna zaburzać środowiska przyrodniczego danego miejsca.

Istnieją pewne regulacje prawne, których należy przestrzegać, takie jak ustawa o dostępności 
oraz unijne i inne międzynarodowe standardy i normy. Mogą być one obowiązkowe dla niektó-
rych organów (np. instytucji publicznych), a zalecane dla innych (organizacje prywatne). Niektóre 
normy spoza UE, takie jak ADA z USA, mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako wyty-
czne. Więcej informacji na temat aspektów prawnych można znaleźć w broszurze Kontakt  
z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami i w załączniku do broszury 
Jak przełamywać bariery fizyczne w edukacji przyrodniczej.



8

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

2. Korzystanie z poradnika

W tej broszurze opisujemy bariery komunikacyjne dla osób z różnych grup docelowych,  
a następnie pokazujemy kanały komunikacji, które pomagają walczyć z napotkanymi proble- 
mami. Akapity są oznaczone piktogramami przedstawiającymi różne grupy docelowe.

Piktogramy zostały opisane w broszurze Kontakt z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób  
z niepełnosprawnościami.

Rozdział 3 wyjaśnia, jak różne bariery komunikacyjne zaburzają doświadczanie przyrody dla 
każdej z grup. W Rozdziale 4 pokazujemy przykłady radzenia sobie z tymi barierami, podzie- 
lone względem różnych kanałów komunikacji. Przy opisie każdego kanału koncentrujemy się na 
barierach komunikacyjnych najbardziej dotkniętych grup docelowych. Piktogramy oznaczające 
grupy docelowe znajdują się na marginesie.

Broszura zawiera przykłady i wskazówki, ale nie jest w stanie opisać wszystkich możliwych 
sytuacji. Powinna być traktowana raczej jako inspiracja i narzędzie poznawcze aniżeli recepta na 
wszystkie problemy. Wydaje się nieuniknione, że nowe technologie będą stopniowo zastępować 
podejścia, które znamy obecnie. Ale niektóre zasady, a zwłaszcza wrażliwość na potrzeby 
wszystkich ludzi, i tak pozostaną aktualne. Mamy nadzieję, że będzie to inspiracją i pomocą dla 
tych, którzy pracują nad bardziej dostępną przyrodą.
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3. Bariery komunikacyjne

Bariery komunikacyjne pojawiają się, gdy ktoś nie może porozumieć się z innymi ze względu na 
nieumiejętność posługiwania się jednym ze zmysłów lub nieumiejętność dotarcia do informacji. 
Należą do nich na przykład nieporozumienia i błędne interpretacje. Mogą wynikać z niejasnych 
wypowiedzi, nieuważnego słuchania, nierównych kwalifikacji lub umiejętności językowych. Niek-
tóre problemy z poprawną komunikacją leżą bardziej po stronie nadawcy, inne po stronie trans-
misji lub odbiorcy. Edukatorzy przyrodniczy jako nadawcy i przygotowujący przekaz, powinni 
skupić się na potrzebach i ograniczeniach odbiorców, aby przekazywane komunikaty były jasne 
i atrakcyjne.

Bariery komunikacyjne: cyrylica i zdezorientowany 

turysta. Język to tylko jedna z barier komunikacyjnych. 

Rezerwat Carska Bara, Serbia.

3.1 Problemy ze słuchem

Słuch jest dla niektórych osób ważnym, nawet podstawowym, zmysłem komunikacji. W przy-
padku samodzielnego doświadczania natury, używanie dźwięku do komunikacji jest rzadkością. 
Mimo to utrata lub zaburzenie słuchu zmniejszają możliwość czerpania przyjemności ze 

słuchania dźwięków natury lub reagowania na 
sztuczne lub naturalne sygnały ostrzegawcze. 
Problemy ze słuchem zostały szeroko przedsta-
wione w broszurze Kontakt  
z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób 
z niepełnosprawnościami, począwszy od 
całkowitej utraty tego zmysłu, konieczności 
używania aparatu słuchowego czy po prostu 
potrzeby skupienia i koncentracji, aby móc 
usłyszeć i zrozumieć cichą mowę.

Nie wszyscy mogą podzielać doznanie słuchania dźwięk 

wiatru odbijającego się od tej rzeźby w Hochenburgu  

w Niemczech.
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Chcąc przygotować materiały informacyjne dla osób z zaburzeniami słuchu, należy wziąć pod 
uwagę, że niesłyszący i niedosłyszący mają różne zdolności i potrzeby, przez co inaczej się 
komunikują. Osoby niesłyszące mają całkowity ubytek słuchu. Zwykle nie noszą aparatów 
słuchowych, ponieważ nie powodują one poprawy. Większość osób niesłyszących używa do 
komunikacji na swój własny sposób, języka migowego. W przeciwieństwie do tego, osoby 
słabosłyszące mają niedosłuch (obu uszu lub tylko jednego), ale nadal mogą słyszeć i rozumieć 
niektóre dźwięki i hałasy w zależności od stopnia ubytku słuchu. Dzięki temu mogą rozumieć 
język mówiony za pomocą aparatów słuchowych. Ponieważ komunikacja ustna jest dla nich 
dostępna, nie posługują się językiem migowym, w większości przypadków go nie znają. (Jeśli 
chcesz dowiedzieć się więcej o specjalnych potrzebach i problemach osób niedosłyszących, 
informacje znajdziesz w przewodniku Kontakt z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób  
z niepełnosprawnościami).
Największym wyzwaniem dla osób z wadą słuchu jest rozumienie informacji mówionych. Dla-
tego też, podczas przygotowywania dla nich materiałów informacyjnych (takich jak film wideo 
lub audio-przewodnik) lub w sytuacji przekazywania informacji ustnych na miejscu, ważne jest, 
aby informacje te zostały przedstawione również w formie wizualnej, pisemnej. Chociaż mówi-
my o samodzielnym kontakcie z przyrodą, niektóre oferty łączone mogą obejmować rozmowę 
w recepcji lub film wprowadzający w centrum edukacyjnym przed wyjściem w teren. Używanie 
języka migowego w takich przypadkach wydaje się dobrym rozwiązaniem, ale nie zawsze wys-
tarczy. Nie wszystkie osoby z wadami słuchu posługują się językiem migowym (zwłaszcza te, 
które straciły zmysł w późniejszym życiu). Może nie być dostępu do tłumaczy, zwłaszcza takich, 
którzy znają specjalistyczną terminologię. W większych, szczególnie mieszanych grupach lub 
podczas zajęć interaktywnych, właściwe wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami może 
stać się niemożliwe.
Prawdziwe życie często przypomina o aspektach ekonomicznych. Rozwiązania, takie jak infor-
macje wizualne (tekst pisany, ilustracje) mogą służyć wszystkim zwiedzającym, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów w postaci zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu.

3.2 Problemy z widzeniem

Doświadczanie przyrody bez zdolności wid-
zenia jest ograniczone, ale wciąż pozostaje 
wiele bodźców do docenienia: spokojny brzegu 
jeziora o zachodzie słońca, odgłosy ptaków 
czy żab, zapach sosnowego drewna czy dotyk 
mokrej trawy. Oprócz niemożności cieszenia się 
kolorami, krajobrazem lub zachowaniem dzikich 
ptaków, istnieją dwie inne bariery związane  
z widzeniem. Jedną z nich jest dostęp do infor-
macji o przyrodzie, często przekazywanych za 
pośrednictwem materiałów drukowanych lub 
tablic informacyjnych. 

Zmysł dotyku jest bardzo istotny dla osób niewidomych.
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Druga to logistyka poruszania się - orientacja w terenie. Nie jest łatwo znaleźć interesujące 
miejsca lub trzymać się bezpiecznego szlaku w ciemności. Jak opisano w broszurze Kontakt 
z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami, zmniejszona zdolność 
widzenia ma wiele form i poziomów. Całkowita ślepota jest najcięższa, niektórzy potrafią jednak 
odróżnić światło od ciemności, inni mają widzenie tunelowe – z ograniczonym kątem lub są dal-
tonistami. Zmniejszona ostrość, towarzysząca utracie akomodacji oka wraz ze starzeniem się, 
choć nie jest uważana za niepełnosprawność, również powoduje pewne problemy.
Co zaskakujące, szacuje się, że jedynie 5-15% osób niewidomych w Europie potrafi czytać  
w języku Braille‘a. W Wielkiej Brytanii w ciągu roku zaledwie 80 uczniów bierze lekcje Braille‘a. 
Według badań z niektórych krajów europejskich alfabet Braille‘a traci na znaczeniu wraz z ro-
zwojem nowoczesnych technologii. Audiobooki zmieniły podejście ludzi z czytania książek, na 
ich słuchanie. Jednak Braille jest nadal ważnym sposobem wskazywania kierunków (lub nume-
rów pięter w windzie), opisywania towarów lub podawania wartości na banknotach. Niezbędny 
jest również w publikacjach naukowych, zwłaszcza formułach matematycznych.

3.3 Problemy z rozumieniem

Ta grupa ludzi jest prawdopodobnie najbardziej zróżnicowaną spośród grup docelowych  
projektu.Szerzej opisana została w Kontakt z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób  
z niepełnosprawnościami. Oczywiście głównym problemem jest tutaj komunikacja. Niektórzy 
ludzie mają trudności ze zrozumieniem ze względu na swoje niedostatki intelektualne, a ich 
poziom jest różny. U innych, problemy ze zrozumieniem lub koncentracją mają tło emocjonalne. 
Problemy tego typu mogą wynikać także z nieznajomości języka, tak jak w przypadku obcokra-
jowców lub osób mniej wykształconych.
Głównymi narzędziami pracy z tą grupą są: prosty (lub łatwy) język i ilustracje, które mogą być 
używane niezależnie od kanału komunikacji. Trzeba jednak pamiętać, że nie są one w stanie 
przełamać wszystkich barier.

Graffiti na ścianach centrum ekologicznego widać  

z daleka, nie trzeba umieć czytać by zrozumieć przekaz, 

Centrum Przyrodnicze Eriskirch, Niemcy.
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3.4 Problemy z poruszaniem się

Tę grupę docelową, problemy z komunikacją dotykają w najmniejszym stopniu. Niektóre ogra-
niczenia ruchowe mają kontekst neurologiczny i towarzyszą im inne niepełnosprawności. Zostały 
one omówione wcześniej , w odpowiednim podrozdziale. Ograniczenia związane wyłącznie  
z ruchem, mogą powodować problemy z komunikacją, gdy nie ma dostępu do informacji. Jest 
to częściowo bariera fizyczna, którą opisano w broszurze Jak przełamywać bariery fizyczne w 
edukacji przyrodniczej. Niektóre problemy i ich rozwiązania zostaną omówione w tej części. 
Niedostępne informacje (zbyt daleko od ścieżki, małe litery, wysoko umieszczone, zły kąt, nieod-
powiednie oświetlenie) będą problemem dla każdego, choć pamiętajmy, że osoba na wózku 
czasem nie może odwrócić głowy. Podejście bliżej tablicy może być niemożliwe z powodu 
krawężników lub nierówności terenu. Utrudnienia te dotyczą również osób chodzących o lasce 
lub rodzin z wózkami.
Niezrozumienie, wynikające ze źle zaprojektowanego systemu naprowadzania, może 
przysporzyć dodatkowych dystansów do przejścia, na przykład w celu potwierdzenia, że 
ścieżka wybrana na skrzyżowaniu jest prawidłowa. Byłaby to sytuacja niepożądana dla 
każdego, ale szczególnie uciążliwa dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ten obserwator ptaków na wózku inwalidzkim bardzo 

dobrze radzi sobie z poruszaniem się po rezerwacie przy-

rody w Dorset w Wielkiej Brytanii.
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4. Kanały komunikacyjne

W zasadzie powinniśmy starać się, aby informacje były dostępne i zrozumiałe dla wszystkich 
(pozbawione barier). Czasami adresujemy przekaz lub dostosowujemy jego formę do konkretnej 
grupy. Na przykład, korzystniejsze może być stworzenie dwóch wersji ulotki, z których jedna 
posługuje się prostym językiem, niż próbować połączyć teksty w jeden materiał. W takim przy-
padku należy wyraźnie poinformować odbiorców o przeznaczeniu każdej ulotki. Musimy znać 
bariery komunikacyjne i metody radzenia sobie z nimi. Przykłady metod dla niektórych kanałów 
komunikacji wykorzystywanych w edukacji przyrodniczej, przedstawiono poniżej. 

4.1 Strona internetowa

O tym, czy osoby niepełnosprawne zdecydują się odwiedzić dany ośrodek ochrony przyro-
dy, decyduje bezbarierowy projekt strony internetowej. Na stronie turyści uzyskują wstępne 
informacje o tym, czy na miejscu jest oferta, która jest dla nich odpowiednia i czy war-
to z niej skorzystać. Dostosowanie techniczne stron stało się standardem. Większość firm 
zarządzających stronami internetowymi będzie miała to w portfolio dla swoich klientów i w razie 
wątpliwości zaoferuje pomoc. Mniej standardowe, ale równie ważne, są korekty treści.
Wymienione zalecenia i zasady dotyczące stron internetowych dotyczą również profili w me-
diach społecznościowych. Ich zastosowanie jest ograniczone przez właścicieli portali. Sposób 
formatowania treści jest znacznie ograniczony. Na przykład brak możliwości wyboru czcionek, 
zastosowania kursywy lub pogrubienia w tekście.
Strony internetowe pozbawione barier są obowiązkowe dla instytucji publicznych we wszystkich 
państwach członkowskich UE od 2018 roku. Jednak prywatne ośrodki ochrony przyrody często 
nie spełniają nawet podstawowych kryteriów. „Aktion Mensch” z Niemiec wymienia pięć powo-
dów, dla których pozbawione barier strony internetowe są tak korzystne:
Dotarcie do szerszego grona odbiorców: dostępne strony internetowe docierają do 
szerszej grupy docelowej, a tym samym do większej liczby potencjalnych użytkowników/
odwiedzających/darczyńców. Dostępność w internecie jest podstawą skutecznego komuniko-
wania się w dzisiejszym społeczeństwie, które starzeje się i w szybkim tempie staje się coraz 
bardziej zróżnicowane.
Większe zadowolenie użytkowników: kwestie użyteczności mają kluczowe znaczenie dla 
sukcesu każdej witryny. Intuicyjny projekt sprawia, że treść jest dostępna dla wszystkich. 
Użytkownicy ofert internetowych będą bardziej zadowoleni i otwarci na pomoc w ochronie przy-
rody.
Większe zasięgi: wyszukiwarki nagradzają dostępność w sieci, stronę będzie łatwiej znaleźć  
w Google itp., jeśli będzie zaprojektowana w sposób przyjazny dla użytkownika i łatwo dostępny.
Wzór do naśladowania: wymogi prawne dotyczące dostępności stron internetowych stają się 
coraz bardziej surowe - inwestycja w dostępną stronę internetową będzie świadczyła o profesjo-
nalnym podejściu.
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Promocja aktywności w sieci: dzięki pozbawionym barier miejscom w Internecie, infor-
macje i oferty związane z ochroną przyrody mogą docierać do większej liczby osób, w tym 
niepełnosprawnych.
Stronę internetową można nazwać dostępną, jeśli zaburzenia wzroku, słuchu czy problemy  
z przetwarzaniem informacji nie wpływają negatywnie na sposób korzystania z niej. Jakie bariery 
mogą się tu pojawić? Osoby z niedowidzące mogą mieć trudności z rozpoznawaniem pól teks-
towych lub formularzy, jeśli nie kontrastują one wystarczająco z tłem. Osoby niesłyszące  
i niedosłyszące nie mogą oglądać filmów bez napisów. Osoby niewidome nie mogą prawidłowo 
korzystać ze stron internetowych, jeśli obrazy, formularze i przyciski nie mają odpowiedniej de-
skrypcji.

Kwestie techniczne:
Adaptacje techniczne dotyczą głównie przystosowań dla osób z wadami wzroku.

Dobór kontrastu i kolorystyki ma znaczenie dla czytelności strony.
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Rozmiar czcionki może być zwykle zmieniany przez użytkownika na komputerze bez technicz-
nej adaptacji strony internetowej. Skróty klawiaturowe, takie jak CTRL +/-, zmieniają rozmiar 
czcionki. Jednak wpływa to również na całą stronę i może powodować niepożądane efekty. 
Dodatki techniczne oferują przyciski, za pomocą których można powiększać i zmniejszać roz- 
miar czcionki. Ikony przycisków muszą zawsze znajdować się w prawym górnym rogu.

Standardowe umieszczenie ikon w prawym górnym rogu ekranu pomaga w szybkiej orientacji na stronie internetowej.

Kontrast: wiele stron internetowych zaprojektowanych jest w taki sposób, że kontrast na ekra-
nie nie wystarcza, aby osoby z wadami wzroku mogły przeczytać tekst. Można temu zaradzić 
za pomocą dodatków technicznych, takich jak przycisk umieszczany w prawym górnym 
rogu witryny, służący do przełączania strony na czarno-białą. Każda czcionka jest następnie 
wyświetlana w kolorze czarnym na białym tle. Często dodawany jest przycisk, który przełącza 
stronę na biało-czarną, wtedy każda czcionka jest biała na czarnym tle. Możliwe są również inne 
opcje.
Opisy obrazów: osoby z wadami wzroku, które nie widzą zdjęć lub ledwo je widzą, polegają na 
opisach zdjęć. Te opisy mogą być technicznie dodawane do obrazów na poziomie programo-
wania i będą wyświetlane lub odczytywane na głos, jeśli użytkownik o to poprosi (żółte napisy 
tekstowe). Opisy obrazów nie muszą być szczegółowe ani obszerne. Zwykle wystarczą opisy 
typu: Ludzie siedzący w kręgu na łące rozpoznają po zapachu różne rośliny, albo Zimowe Jezio-
ro Bodeńskie, na pierwszym planie liczne kaczki i inne ptaki, w tle szwajcarski brzeg i ośnieżone 
Alpy. Nie dodawaj wyrażeń typu „na obrazku, widać...“, ponieważ większość czytników ekranu  
i tak je doda.
Przyciski i inne funkcje: kolejną ważną adaptacją dla osób, które dużo korzystają z Internetu 
w terenie na tabletach i smartfonach, są odpowiednio duże interfejsy użytkownika, które można 
obsługiwać nie tylko kursorem myszy, ale także palcem.
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Dostosowania strukturalne: witryny internetowe składają się z różnych strukturalnych elemen-
tów kolorystycznych, np. menu, pól tekstowych, obrazów, linków, plików do pobrania i innych. 
Przystępny projekt umieszcza te elementy w logicznej kolejności i łączy z treścią. Dzięki temu 
asystent głosowy może odczytać witrynę w logicznej, właściwej kolejności. Ponadto nagłówki, 
obrazy i linki są odpowiednio oznaczone, aby były rozpoznawalne przez czytniki ekranu.
Formularze: osoby z wadami wzroku są przyzwyczajone do korzystania z formularzy w Interne-
cie za pomocą sterowania głosowego. Niezbędne dostosowanie techniczne może być przepro-
wadzone przez zarządcę sieci.

Dostosowanie treści
Dostosowywanie zawartości strony do różnych grup użytkowników jest czasem nieco bardziej 
złożone.
Język: strony internetowe generalnie nie są odpowiednim miejscem na dokumentowanie kom-
petencji instytucji poprzez złożoną prezentację treści, częste używanie obcych słów i słownictwa 
technicznego. Chodzi o to, aby ludzie byli podekscytowani ochroną przyrody i zachęceni do 
obcowania z nią. Ogólnie rzecz biorąc, specjaliści ds. komunikacji zakładają, że teksty powinny 
być zoptymalizowane pod kątem dzieci w wieku od 10 do 11 lat, aby były dostępne, atrakcyjne 
i interesujące dla wszystkich - w tym dorosłych bez specyficznych potrzeb. Polega to używaniu 
krótkich zdań o prostej strukturze i unikaniu latynizmów i anglicyzmów. Słownictwo powinno 
pozwalać na zrozumienie strony internetowej nawet przy braku specjalistycznej wiedzy. W razie 
potrzeby ważne terminy można krótko wyjaśnić. Konkretne ważne informacje naukowe i specja-
listyczne mogą być zawarte w podstronach, ramkach i plikach PDF do pobrania.
Filmy: dzięki szybkiemu internetowi, filmy stały się standardową treścią na stronach interneto-
wych i w mediach społecznościowych. Jednak ze względu na ich znacznie szersze zastosowa-
nie, w niniejszej broszurze zostały one przedstawione w osobnym Rozdziale (4.2).
Opisy ofert przyrodniczych są kluczową funkcją strony internetowej oferującej doznania na łonie 
natury w przypadku osób z wadami wzroku, o ograniczonej sprawności ruchowej, grup osób
niepełnosprawnych lub po prostu rodzin podróżujących z wózkami i małymi dziećmi. Opis powi-
nien wyjaśniać, czego odwiedzający może się spodziewać na trasie. Istotne są opisy otoczenia  
i warunków na ścieżce: dojazd komunikacją miejską, miejsca parkingowe, toalety, usługi spec-
jalne oferowane przez ośrodek ochrony przyrody, długość ścieżki, miejsca do siedzenia  
i odpoczynku, struktura ścieżki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z wózkami 
dziecięcymi, miejsca potencjalnego zagrożenia dla osób niewidomych itd. Wszystko to można 
łatwo wyjaśnić w kilku zdaniach na stronie internetowej; zazwyczaj dobrze znasz swoje miejsce  
i możesz przedstawić te informacje w ciągu kilku minut.
Wszyscy zainteresowani dokonają wyboru po oferty po wcześniejszym zapoznaniu się jak 
wygląda okolica, w szczególności dotyczy to osób niewidomych i niedowidzących. Dlatego na 
stronie, poza oczywistymi treściami przyrodniczymi, które zazwyczaj są rozbudowane, powinny 
znaleźć się również opisy otaczającego krajobrazu, szczególnie ciekawych elementów rzeźby 
terenu, wyjątkowych drzew, dźwięków, które można usłyszeć o różnych porach roku i inne 
ciekawostki dla osoby odwiedzającej. Bardzo ważny jest opis stanu i charakterystyki szlaku. Na 
przykład można by powiedzieć, że wejście prowadzi przez las liściasty pod lekkim spadkiem 
przez 500 m, a następnie otwiera się na krajobraz łąk i pastwisk z jeziorem w tle. Dzięki tym in-
formacjom potencjalni zwiedzający mogą samodzielnie ocenić dostępność szlaku i przygotować 
się do wizyty.
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4.2 Filmy

Ponieważ oczekuje się, że kontakt z przyrodą będzie miał miejsce w naturze, filmy mogą 
wydawać się wyrwane z kontekstu. Ale tylko na pierwszy rzut oka! Po pierwsze, materiał wideo 
idealnie nadaje się do promocji miejsca przyrodniczego i jego oferty. Może być emitowany  
w telewizji, YouTube i innych mediach społecznościowych, kanałach streamingowych lub de-
dykowanych stronach internetowych. Elektroniczne tablice reklamowe stają się coraz bardziej 
popularne i wydają się być dobrym rozwiązaniem.
W filmie warto zamieścić praktyczne wskazówki dla grup docelowych. Jeśli w klipie promocyj-
nym nie ma wystarczającej ilości miejsca, może wskazać, gdzie takie informacje są dostępne. 
Wideo jest idealnym narzędziem do wprowadzeniu zwiedzających na miejscu, np. w centrach 
edukacyjnych. Może być prezentowany na żądanie przez obsługę, uruchamiany w pętli na ekra-
nach lub uruchamiany indywidualnie na stanowiskach interaktywnych.

Podczas wprowadzenia do ćwiczeń terenowych w cent-

rum dla zwiedzających można wykorzystywać tablice,  

filmy, czy wystawy. Tutaj: Centrum Parku Przyrody  

Albufera (Raco de l‘Olla), Walencja, Hiszpania.

Kolejnym celem filmów jest edukacja. Mogą przybliżyć przyrodę zwiedzającym, pokazać spo-
soby na cieszenie się nią, mimo barier, przygotować na doznania w plenerze. Personelowi 
może zapewnić szkolenie w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i specyfiki grup docelo-
wych. Filmy mogłyby to być również narzędziem wymiany doświadczeń między edukatorami. 
Transmisje na żywo, niegdyś kreatywna rzadkość, stają się standardem, są one często strea-
mowane na żywo, co ogranicza jakość wideo. Instalacje stacjonarne mogą zapewnić wyższą 
rozdzielczość ekranu i jakość dźwięku.
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Kamery na podczerwień o wysokiej rozdzielczości z możliwością regulacji, umożliwiają oglądanie portretów pod-

kowców dużych na 70” ekranie w Bat Center w ruinach zamku Hohenburg, Bawaria, Niemcy (po lewej). Oglądanie 

bocianich rodzin jest dość powszechnym wykorzystaniem streamingu, tutaj (po prawej) wgląd w jedno z gniazd  

w największej w Europie kolonii bocianów na drzewach, Marchegg, Austria.

Filmowanie uniwersalne
Produkując wideo lub film, staraj się od samego początku udostępnić go wszystkim. Czasami, 
gdy chcesz zaadaptować już istniejący materiał, możesz to zrobić dodając napisy na dole lub 
tłumacza języka migowego w rogu ekranu. Możesz także stworzyć osobną ścieżkę dźwiękową 
w prostym języku. Takie adaptacje generują koszty, ale mogą być jedyną i opłacalną alternatywą 
dla produkcji zupełnie nowego wideo.Podczas tworzenia nowego filmu, najlepiej zaprojektować 
go tak, aby każdy mógł się nim cieszyć. Warstwy wizualna i dźwiękowa powinny być spójne, 
a cały film prowadzony powolną, cichą narracją, unikając szybkich zwrotów akcji czy nagłych 
cięć. Komentarz, zbieżny z napisami, powinien opisywać to, co widać na ekranie, aby przekazać 
te same informacje zarówno niesłyszącym, jak i niewidomym. Historia powinna być ciekawa, 
ale przedstawiona w prostych słowach i prostych zdaniach. Szczegółowe informacje na temat 
wykonania filmu uniwersalnego znajdują się w Załączniku 6.1..

Filmy dostosowane do osób z zaburzeniami słuchu
Aby pomóc osobom niesłyszącym i niedosłyszącym w korzystaniu z informacji mówionych  
w filmach, istnieją dwa główne podejścia.
Język migowy: tłumaczenie na język migowy może być najlepszym rozwiązaniem zwizualizowa-
nia informacji mówionych. Może również dostarczać dodatkowych informacji, na przykład 
o dźwiękach niewerbalnych. Jednak, jak wiemy, tłumaczenie na język migowy zapewnia dostęp 
do informacji tylko osobom niesłyszącym. Większość niedosłyszących go nie zna i nie rozumie. 
Więcej o języku migowym można znaleźć w Rozdziale 4.7 oraz w Załączniku 6.6.
Korzystna jest współpraca z organizacją niesłyszących, jeśli nie ma tego komfortu, pozosta-
je zamówić tłumaczenie na język migowy w specjalistycznej firmie. W każdym kraju znajdują 
sie profesjonalne biura tłumaczeń. W Niemczech tłumaczenie 5-minutowego wideoklipu 
kosztowałoby około 400 euro, łącznie z adaptacją techniczną. 



19

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Napisy
Większość osób, które straciły słuch w późniejszym życiu, nie potrafi czytać języka migowego. 
Napisy są dobrą alternatywą i przydadzą się każdemu, jak na przykład obcokrajowcy, którzy 
nie mówią zbyt płynnie lub osoby z trudnościami w nauce. Zaleca się, aby wszystkie informacje 
słyszane w filmie miały napisy, aby osoby słabosłyszące mogły zrozumieć cały film. Umieszcza-
nie linii napisów w filmie oznacza dodanie warstwy tekstowej i jest czynnością standardową, 
podobnie jak wstawianie różnych wersji językowych wybieranych podczas odtwarzania. Jedną 
z opcji do wyboru, może być język łatwy. W niektórych krajach standardem jest, że napisy 
są czytane przez lektora. Służy to osobom, które nie są wprawnymi czytelnikami lub łatwo 
rozpraszałyby się koniecznością podzielenia uwagi między oglądaniem materiału wizualnego  
a czytaniem napisów.
Praktyczne zalecenia dotyczące napisów (patrz także Załącznik 6.1.):

• Napisy powinny obejmować wszystkie informacje usłyszane w filmie. Jeśli nie jest możliwe 
podpisanie całej treści słowo w słowo, można stosować uproszczenia tekstu, ale nie powin-
ny one zmieniać znaczenia przekazu.

• Należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na przeczytanie napisów, wyświetlając je na 
ekranie tak długo, jak to możliwe i uzasadnione. Może stanowić to wyzwanie, ponieważ 
generalnie mówimy szybciej niż czytamy. W filmie produkowanym od nowa, aktorzy mówić 
powoli. Pomocne może być dodanie neutralnych treści wizualnych.

• Napisy powinny nawiązywać do obrazu, który widać na ekranie oraz do usłyszanych infor-
macji. Aby uniknąć nieporozumień, nie powinno być żadnych opóźnień między mową, którą 
słyszymy, tekstem, który możemy przeczytać, a obrazem, który widzimy.

• Niektóre napisy są przeznaczone specjalnie dla osób niedosłyszących, aby informować 
o dźwiękach innych niż narracja: [śpiew ptaków], [wycie wilka] itp. Nawiasy kwadratowe 
odróżniają je od tekstu mówionego.

• Napisy powinny być dobrze widoczne i czytelne. Dlatego należy zapewnić silny kontrast 
między tekstem i jego tłem. Czcionka i wielkość liter powinny być łatwo czytelne.

• Napisy powinny znajdować się w tym samym miejscu przez cały film, najlepiej u dołu ekra-
nu. Napisy dodatkowe do już istniejących mogą być umieszczone na górze ekranu lub  
w osobnym wierszu (np. z innym tłem).

• Widzowie powinni mieć możliwość ukrycia napisów na żądanie („zamknięte napisy”). 

Filmy dostosowane do osób z zaburzeniami wzroku
Filmy wideo, jak sama nazwa wskazuje, są nakierowane na wykorzystanie zmysłu wzroku.  
W zasadzie ścieżka dźwiękowa dostarcza mniej informacji niż wizualna.
Audiodeskrypcja jest główną pomocą dla osób niewidomych i niedowidzących. Zakładając, 
że dobrze słyszą, opis mówiony tego, co jest wyświetlane na ekranie, musi komponować 
się z innymi dźwiękami, a nie jest to łatwe. Komentarz z opisem musi zawierać jak najwięcej 
bardzo zwięzłych informacji, w jak najkrótszym czasie, czasem w kilkusekundowych fragmen-
tach. Stosowanie precyzyjnych, dobrze przemyślanych fraz jest tutaj kluczowym czynnikiem. 
Audiodeskrypcję powinien czytać lektor o dobrej dykcji i głosie odróżniającym się od narracji 
głównej i aktorów.
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Wizualizacja dźwięków
Żaden człowiek nie słyszy nietoperzy. Podobnie głusi nie słyszą ptaków. W przeszłości starano 
się naśladować śpiew ptaków tekstem, przykładowa wokalizacja pieśni dziwonii w tradycji ludo-
wej brzmi: „Nice to meet you”.
Naukowcy opracowali sposób przekształcania dźwięków w specjalne wykresy przedstawiające 
częstotliwości występujące w analizowanej próbce dźwięku w czasie. Te, tak zwane, sonogramy 
umożliwiają określenie gatunku, a czasem nawet identyfikację okazów. Sonogramy są przydatne 
również dla amatorów. Wykres jest statyczny, ale odtwarzanie reprezentowanego dźwięku nada-
je mu dynamikę. Dodając wskaźnik (podobnie jak w karaoke) otrzymujesz film (stąd są opisane 
w tym rozdziale). Można to zrobić także bez zaawansowanej techniki, wskazując na nierucho-
mym obrazie dźwięki długopisem lub udając dyrygowanie orkiestrą.

Metoda jest szczególnie przydatna dla osób niesłyszących, ale może służyć każdemu. Nauka 
śpiewu ptaków lub innych głosów jest łatwiejsza, ponieważ sonogram pokazuje rytm i wysokość 
dźwięku. Różnice i podobieństwa między piosenkami można poznać za pomocą dodatko-
wego zmysłu - wzroku. W praktyce można wykorzystywać drukowane sonogramy wcześniej 
nagranych próbek, w celu porównania ich z dźwiękami spotykanymi w terenie. Za pomocą 
specjalnych urządzeń można też zrobić coś odwrotnego – tj. wyświetlić sonogramy dźwięków 
słyszanych w naturze niemal na żywo.

Porównanie prostej pieśni kowalika i skomplikowanej pieśni rudzika. Kowalik powtarza pojedynczy dźwięk, czasami 

zmieniając rytm, szybsze sekwencje oznaczają zaniepokojenie.
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4.3 Materiały audio

Oczywiście główną grupą docelową tego kanału komunikacyjnego będą osoby niewidome, ale 
materiały audio powinny być przeznaczone dla wszystkich. Może wydawać się to niemożliwe 
dla niesłyszących, ale są pewne nadzieje idące wraz z nowymi technologiami. Inżynierowie 
projektują konwerter dźwięku na bodźce dotykowe. Urządzenie przyklejone do skóry wysyłałoby 
sygnały reprezentujące litery, a nawet całe sylaby lub słowa języka mówionego.
Głównym podejściem w przypadku osób z trudnościami w nauce jest zasada prostoty przeka-
zu.
Korzyści dla wszystkich: 

• Ludzie spacerujący i zwiedzający okolicę nie rozpraszają się czytaniem przewodnika, ulotki 
czy mapy, po prostu obserwują i jednocześnie słuchają komentarza.

• Korzystanie ze słuchawek nie przeszkadza innym ludziom ani otaczającej przyrodzie.
• Materiał audio może zawierać nie tylko głos lektora, ale głosy natury lub inne dźwięki dla 

bogatszego doświadczenia.
• Nagrania elektroniczne są łatwiejsze w aktualizacji niż materiały drukowane, a także mniej 

obciążają środowisko.

Przewodniki audio 
Audioprzewodniki mogą być zaprojektowane jako stacje w terenie odtwarzające nagrania na 
żądanie, specjalnie skonstruowane urządzenia mobilne zabierane przez zwiedzającego (często 
wypożyczane w centrum edukacyjnym) lub nagrania odtwarzane z własnego smartfona lub 
tabletu. Inną opcją jest dostęp on-line do nagranego materiału.
Zasadnicza część audioprzewodnika powinna dotyczyć opisów tego, co odbiorca mija i widzi 
gdy się zatrzymuje. Można sobie wyobrazić, że w niedalekiej przyszłości inteligentne audioprze-
wodniki będą polegać nie na nagraniach, ale będą aktualizować informacje na podstawie da-
nych pobranych z otoczenia. Mogą być w stanie informować o pogodzie, wyjaśnić, który ptak 
w tej chwili śpiewa, przeanalizować informacje z kamery, aby określić gatunki roślin. Już istnieją 
aplikacje, które stanowiłyby bazę dla takiego inteligentnego przewodnika.
Większość przewodników audio opiera się na opisach konkretnego (ciekawego) miejsca  
w przestrzeni. W najlepszym razie oferują wersje na różne pory roku lub poziomy trudności.
Audioprzewodniki są bardzo przydatne jako wsparcie dla osób niewidomych. Powinny podawać 
porównania, wyjaśniać odległości, przedstawiać opisy krajobrazu, roślin, zwierząt lub innych 
obiektów. Opisy mówione powinny być bardzo wyraziste i zawierać opisy kształtów, kolorów, 
wielkości oraz wszelkie inne informacje pomocne w wyobrażeniu sobie danego miejsca.
Systemy zorientowania audioprzewodników w przestrzeni mogą być bardzo proste, takie,  
w których użytkownik wie, gdzie się znajduje i wybiera fragment tekstu do odtworzenia. Nagrania 
tego typu będą zawierać informacje o interesujących punktach. Bardziej wyrafinowane podejście 
poinformuje użytkownika, gdzie powinien się udać. Idealnie gdyby przewodnik audio znajdował 
swoją rzeczywistą lokalizację za pomocą pozycjonowania GPS i prowadził do następnego 
punktu, tak jak w nawigacji samochodowej. Inteligentny system zachowa mapę terenu i pozwoli 
użytkownikowi wybrać trasę w dogodnym dla siebie czasie. Istnieje kilka systemów interneto-
wych, które umożliwiają tworzenie opisów własnych tras i udostępnianie ich w Internecie. Trady-
cyjne podejścia opierają się na markerach dotykowych lub dźwiękowych w terenie. Hiszpański 
standard dla parków miejskich sugeruje sadzenie krzewów o charakterystycznych zapachach, 
aby zwrócić uwagę na interesujące punkty na ścieżce. 
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Lewe zdjęcie: Fonomat w austriackim mieście Marchegg - europejskiej wiosce bocianiej, oferuje połączenie 

głosowe z Centrum dla zwiedzających.

Prawe zjęcie: Ten przewodnik audio w L‘Albufera niedaleko Walencji w Hiszpanii można odsłuchać za pomocą 

różnych metod: specjalistycznego urządzenia, rozmowy telefonicznej lub plików MP3. Do każdego punktu na 

ścieżce pasuje więcej niż jedno nagranie.

Audioprzewodniki są bardzo przydatne jako wsparcie dla osób niewidomych. Powinny podawać 
porównania, wyjaśniać odległości, przedstawiać opisy krajobrazu, roślin, zwierząt lub innych 
obiektów. Opisy mówione powinny być bardzo wyraziste i zawierać opisy kształtów, kolorów, 
wielkości oraz wszelkie inne informacje pomocne w wyobrażeniu sobie danego miejsca.
Systemy zorientowania audioprzewodników w przestrzeni mogą być bardzo proste, takie,  
w których użytkownik wie, gdzie się znajduje i wybiera fragment tekstu do odtworzenia. Nag-
rania tego typu będą zawierać informacje o interesujących punktach. Bardziej wyrafinowane 
podejście poinformuje użytkownika, gdzie powinien się udać. Idealnie gdyby przewodnik au-
dio znajdował swoją rzeczywistą lokalizację za pomocą pozycjonowania GPS i prowadził do 
następnego punktu, tak jak w nawigacji samochodowej. Inteligentny system zachowa mapę 
terenu i pozwoli użytkownikowi wybrać trasę w dogodnym dla siebie czasie. Istnieje kilka syste-
mów internetowych, które umożliwiają tworzenie opisów własnych tras i udostępnianie ich  
w Internecie. Tradycyjne podejścia opierają się na markerach dotykowych lub dźwiękowych  
w terenie. Hiszpański standard dla parków miejskich sugeruje sadzenie krzewów o charakterys-
tycznych zapachach, aby zwrócić uwagę na interesujące punkty na ścieżce.

Czy głusi mogą korzystać z audioprzewodników?
Przewodniki audio to dobry sposób na pomoc osobom niedowidzącym. Ale nie tylko, mają 
wiele zalet dla wszystkich ludzi, nawet tych, którzy widzą. Ale co z osobą niesłyszącą? Dla 
osób niedosłyszących, korzystanie z przewodników audio jest trudne, jednak niektórzy z nich 
mogą zrozumieć przynajmniej część zasłyszanych informacji (w zależności od stopnia ubytku 
słuchu), ale większości się to nie uda. Dlatego informacje udostępniane w audioprzewodnikach 
powinny być również widoczne. Istnieją dwa sposoby zapewniania dostępu do treści osobom 
niedosłyszącym: sygnatury lub transkrypcja tekstowa. Aby zapewnić maksymalną dostępność, 
najlepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zarówno tłumaczenia na język migowy, jak i trans-
krypcji.
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Przewodniki migowe
Przewodniki migowe (signo-guides) to nagrania wideo w języku migowym, zapewniają 
one dostęp do treści tylko osobom niesłyszącym, rozumiejącym język migowy. Dla osób 
słabosłyszących, które nie rozumieją języka migowego, należy zapewnić inne rozwiązania 
dostępności. Ponadto produkcja tych filmów znacznie podniesie koszt audioprzewodnika. 
Zasadniczo nie mogą działać w trybie offline, ponieważ mogą wystąpić trudności ze wstępnym 
załadowaniem ze względu na rozmiar plików. Dlatego zaleca się korzystanie z nich, jeśli na tere-
nie ścieżki dydaktycznej jest zapewnione dobre połączenie Wi-Fi.

Transkrypcja
Dostęp do audioprzewodników możemy zapewnić osobom niedosłyszącym za pomocą trans-
krypcji. Funkcji tej można użyć na przykład poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się przy 
wybranym nagraniu. Transkrypcja działa dobrze w trybie offline, więc sprawdzi się na ścieżkach 
przyrodniczych o słabym zasięgu lub bez połączenia Wi-Fi. W przeciwieństwie do produkcji 
przewodników migowych, koszt transkryptów jest niższy.

Podcasty
Słuchanie rozmów i opowiadań w internecie jest w dzisiejszych czasach dość popularne (np. 
na platformie Spotify). Podcasty, jako krótkie nagrania, mogą zawierać opowieść lub wywiad 
na określony temat związany z doświadczeniem natury bez barier. Narzędzie to będzie do-
brym materiałem wprowadzającym, informującym o ofercie lub o usłudze i zachęcającym do 
odwiedzenia miejsca. Podobnie jak filmy, podcasty mogą służyć potencjalnym odwiedzającym, 
zachęcając ich do skorzystania z ofert i wyjścia na łono natury. Gdy będą odpowiednio zapro-
jektowane, dostarczą ogólnych informacji o atrakcjach, poinformują o praktycznych aspektach  
i zmniejszą lęk przed nieznanym.
Edukatorzy i przewodnicy mogą wykorzystywać podcasty jako sposób na dzielenie się dobrymi 
praktykami i wymianę doświadczeń. Mogą również zachęcać do doświadczania przyrody jako 
takiego i zapewniać ogólną wiedzę na temat powiązanych z tym wartości i korzyści, na przykład 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Nagrywanie podcastów w profesjonalnym studiu zapewni 

czysty dźwięk, ważny dla dobrej percepcji.
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4.4 Materiały drukowane

Materiały drukowane to szeroka kategoria, istotna dla większości lub nawet wszystkich grup 
docelowych.

Format i aspekty techniczne
Osoby z zaburzeniami ruchu mogą mieć trudności z noszeniem dużych, składanych materiałów 
papierowych. Przy wózku inwalidzkim zazwyczaj znajduje się mała torba, w której zmieści się 
niewielka ulotka lub drobny sprzęt. W przypadku chodzących o kulach, dobrym rozwiązaniem 
są jeszcze mniejsze materiały, które zmieszczą się w dużej kieszeni. Osoby siedzące na wóz-
kach inwalidzkich często kładą książkę na kolanach.
Ważne jest, aby książeczki były lekkie, ale trwałe, czyli wykonane z mocnego materiału i zbindo-
wane, a nie klejone.

Dla osób z zaburzeniami wzroku
Wszystkie drukowane materiały muszą mieć dużą czcionkę i wysoki kontrast.

Dla osób z trudnościami w nauce
Jak opisano w podrozdziale 4.1 Strona internetowa, do większości ludzi dotrzeć można za 
pomocą prostego języka, który unika terminów technicznych, obcych słów, nietypowych angli-
cyzmów, długich zdań itd. Zasadniczo teksty powinny być łatwe do zrozumienia dla dzieci  
w wieku około 10 lat.
„Łatwy język” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to coś jeszcze innego. Tutaj forma 
języka jest jeszcze bardziej skrócona. W przypadku materiałów drukowanych dla osób z pro-
blemami intelektualnymi i emocjonalnymi należy pamiętać, że potrzebują specjalnego języka, 
łatwego do odczytania, który może nie być odpowiedni dla zwykłego gościa. W związku z tym 
zaleca się wkomponowanie w materiały oddzielnej strony lub sekcji w prostym języku. Istnieje 
możliwość uczestnictwa w szkoleniach z prostego języka, a także zdobywania certyfikatów. 
Dobre wsparcie stanowią także wytyczne dotyczące prostego języka dla niemieckiego, angiel-
skiego i innych języków europejskich. Przy odrobinie umiejętności językowych prawdopodobnie 
będziesz w stanie podsumować najważniejsze informacje w prostym języku, nawet bez szkole-
nia.
Ilustracje zawsze pomagają podkreślić ważne treści, a dla tej konkretnej grupy użytkowników 
powinny być duże i proste. Podobnie ze zdjęciami, powinny one wyraźnie pokazywać przekazy-
wane treści. Pomocne jest również stosowanie piktogramów.
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Krótkie zdania objaśniające główne punkty, oznaczone 

piktogramami i różnymi kolorami tekstu. Arkusze lamino-

wane do użytku w terenie mogą być prezentowane przez 

przewodnika lub pozostawione w wiacie obserwacyjnej. 

Przykład z Suffolk Wildlife Trust, Wielka Brytania.

Dla osób z zaburzeniami słuchu i głuchych
Osoby, które nie słyszą, zastępują dźwięki innymi bodźcami, głównie wizualnymi, dlatego naj-
lepsze dla tej grupy wydają się materiały drukowane. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z wadami 
słuchu mogą bez problemu korzystać z drukowanych materiałów informacyjnych.
Chociaż upośledzenie słuchu nie koreluje z problemami intelektualnymi, niektórzy niesłyszący 
mogą mieć problemy z czytaniem (złożonych) tekstów. Zdarza się to częściej w przypadku osób 
niesłyszących od urodzenia. Aby ułatwić im zrozumienie informacji, zaleca się stosowanie pro-
stego języka i prostych struktur. Pomocne są również obrazki i piktogramy.
Dodatkowo, w przypadku kontaktu bezpośredniego, ewentualnym wsparciem może być pismo 
odręczne na kartce papieru, tablicy lub nawet na piasku. Bardzo przydatne są również przygo-
towane wcześniej tabliczki z nadrukowanymi komunikatami lub ilustracjami. 

Proste laminowane wydruki są wodoodporne i trwałe, 

służą każdemu, kto widzi. Przykład z Suffolk Wildlife 

Trust, Wielka Brytania.
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4.5 Materiały 3D

Przestrzeń, w której żyjemy, ma trzy wymiary, podczas gdy wiele naszych technik komunikacyj-
nych wykorzystuje w najlepszym razie tylko dwa z nich. Cieszenie się krajobrazem lub poznawa-
nie kształtów i zachowań zwierząt w ograniczonej przestrzeni nie jest fajne.
Używanie obiektów trójwymiarowych jest szczególnie ważne dla osób mających problemy  
z widzeniem i rozumieniem. Zawsze łatwiej jest zobaczyć i dotknąć niż sobie wyobrazić. Model 
3D jest atrakcją samą w sobie - pomaga utrzymać uwagę osób mających problemy  
z koncentracją.
Idealne doświadczenie natury opiera się na obiektach naturalnych, takich jak rzeczy znalezione 
w terenie przez zwiedzających (drzewa, kamienie, szyszki) lub przygotowane wcześniej – suszo-
ne rośliny czy wypchane zwierzęta na stołach sensorycznych w centrum edukacyjnym lub przy 
ścieżce.

Lewe zdjęcie: Stół sensoryczny w Zespole Parkowo-Pałacowym w Żmigrodzie, Polska.

Prawe zdjęcie:: Zachęcanie do dotykania (wybranych) eksponatów w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, 

Wielka Brytania.

Obcowanie z żywymi zwierzętami i roślinami dostarcza zawsze najwięcej emocji. Możliwość 
kontaktu ze zwierzętami dają badania (obrączkowanie ptaków), kliniki dla zwierząt, można 
również użyć zwierząt domowych. Mogą być dotykane ostrożnie ręką prowadzoną przez osobę 
widzącą lub po prostu obserwowane przez osoby widzące. Działania te mogą wymagać spec-
jalnych zezwoleń od organów ochrony przyrody, należy wcześniej sprawdzić przepisy, aby 
uniknąć łamania prawa. 
IInnym podejściem jest stosowanie modeli 3D. Jeżeli przewiduje się, że będą dotykane, materiał 
i konstrukcja muszą być wytrzymałe i w zasadzie nie niszczejące. Można stosować różne tech-
nologie i materiały: rzeźby z drewna, odlewy z betonu, pluszowe zabawki i wiele innych. Gdy jest 
to możliwe i realistyczne, zaleca się stosowanie naturalnej wielkości lub przynajmniej porówny-
walnych proporcji. Można sobie wyobrazić słonia naturalnej wielkości, ale co z komarem?



27

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Lewe zdjęcie: Licencjonowany obrączkarz pokazuje ptaki publiczności. Bird Fair, Rutland Water, Wielka Brytania.

Prawe zdjęcie: Duże modele 3D mogą mieć dodatkową praktyczną funkcję, jak ta ławka w kształcie ryby na 

wybrzeżu jeziora Balaton, Węgry.

Modele mogą być umieszczane przy tablicach informacyjnych, wzdłuż ścieżki lub w dowolnych 
miejscach publicznych – w pobliżu miejsc odpoczynku lub jako ozdoba przy wejściu. Biorąc pod 
uwagę popularność parków dinozaurów, oferowanie podobnych instalacji przedstawiających 
obecnie żyjące zwierzęta w ich otoczeniu, wydaje się być niezłym pomysłem.
W przypadku przenośnych gadżetów dobrze, aby były lekkie, wykonane z pluszu lub nadmuchi-
wane. Można je zebrać w kąciku zabaw w centrum lub na zewnątrz, zakładając, że nie znikną.
Istnieje kilka rozwiązań, które nie są w pełni 3D, ale można je poznawać dotykiem. Są to wszel-
kiego rodzaju dioramy, płaskorzeźby, czy druk wypukły. Kontury kształtów przedstawiające 
mapę lub sylwetkę zwierzęcia powinny być wypełnione obrazem, aby służyły każdemu odbior-
cy. Tutaj również kwalifikuje się język Braille‘a. Chociaż alfabetem Braille‘a posługuje się wąska 
grupa osób, nadal jest to najlepszy sposób przekazywania informacji osobom niewidomym. 
Połączenie alfabetu Braille‘a z tekstem lub obrazkami w tle pozwala na dotarcie do szerszego 
grona odbiorców.
A skoro mowa o wydrukach w Braille’u i wszelkich materiałach przeznaczonych do czytania 
przez dotyk – muszą one być mocne i wytrzymałe, broszury bindowane są mniej podatne na 
zniszczenie niż te klejone czy szyte.
W ramach projektów pilotażowych w sieci Living Lakes w Niemczech, opracowano materiały 
informacyjne, które łączą informacje w prostym języku, wydrukowane w wysokim kontraście,  
z informacjami dotykowymi. Cechą szczególną było to, że obie strony materiałów informacyjnych
zostały wyposażone w elementy dotykowe, kropki i linie. Aby uzyskać taki efekt, w procesie dru-
ku reklamowego naniesiono kropki samoprzylepne wykonane z kleju na gorąco. Tłumaczenie na 
brajla zostało wykonane za pomocą oprogramowania tłumaczącego dostępnego online, które 
okazało się całkiem niezłe. Jeśli uda się znaleźć odpowiednią drukarkę, jest to dobry sposób 
na udostępnienie materiałów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami za pomocą jednego 
produktu.
Braille to genialny wynalazek dla osób niewidomych, gdzie alfabet zakodowany jest jako blok 
sześciu kropek. Osoby uczące się od najmłodszych lat, będą w stanie czytać tak szybko, jak 
każdy. Braille‘a wymaga jednak specjalnego przeszkolenia i bardzo wrażliwych końcówek pal-



28

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

ców. W ten sposób wiele osób, które w późniejszym życiu traci wzrok, nie będzie w stanie się 
go nauczyć. Ci ludzie będą jednak pamiętać język pisany. Dlatego w wielu miejscach stosuje 
się dodatkowo tekst wypukły, aby umożliwić orientację niewidomym. Zwykłe (łacińskie) litery są 
podane w formie wypukłej i po dotknięciu mogą być interpretowane również bez znajomości 
alfabetu Braille‘a.

Braille jest idealny do krótkich tekstów, tu: mała tabliczka 

na ścieżce integracyjnej w Wałkowej, Dolina Baryczy, 

Polska.

4.6 Tablice w terenie

Umiejscowienie tablic informacyjnych
Tablice bywają niekiedy trudne do odczytania lub zrozumienia, dostęp do nich może być utrud-
niony. Interaktywne panele z elementami obrotowymi, czy klapkami zakrywającymi odpowiedzi 
na zagadki są bardzo atrakcyjne, ale korzystanie z nich może być utrudnione dla niektórych 
osób niepełnosprawnych. Klasyczne tablice to pionowo ustawione płyty, montowane stosunko-
wo wysoko, często zadaszone. Zostały zaprojektowane dla osoby stojącej o średnim wzroście. 
Taka konstrukcja ma wiele zalet, m.in. jest odporna na złą pogodę i zajmuje mało miejsca. Z dru-
giej strony rozwiązania te stworzyły bariery dla niektórych grup niepełnosprawnych.
Inny projekt tablic, który staje się coraz bardziej powszechny, stara się odpowiedzieć na potrze-
by wszystkich grup odbiorców. Panele ustawione pod kątem, umieszczone nisko, mogą być 
łatwo odczytane zarówno przez osobę stojącą, jak i siedzącą na wózku inwalidzkim. Ważne 
jest, aby kolana osoby na wózku mieściły się pod dolną krawędzią tablicy. Tablice powinny być 
w zasięgu ręki by móc je dotknąć, wydaje się oczywiste, że nie należy stawiać ich z dala od 
ścieżki, poza zasięgiem tych, dla których zostały zaprojektowane. 
Jeżeli już istniejąca tablica jest niedostępna, można rozważyć stworzenie dodatkowej tablicy dla 
osób niepełnosprawnych. Ale przebudowa tablic lub zatłoczenie miejsca zbyt dużą ich ilością 
nie jest ani najlepszą, ani najtańszą opcją. Zamiast tego lepszym wyborem wydaje się ulotka lub 
mała broszura o ścieżce, dostępna w centrum informacyjnym. Jeszcze lepiej byłoby zapewnić 
możliwość korzystania z materiałów cyfrowych. Informacje elektroniczne są zasadniczo tańsze 
i możliwe do aktualizacji. Zwiedzający mogą z nich korzystać bez pomocy z zewnątrz, takiej jak 
konieczność powrotu do budynku centrum w celu uzyskania informacji.
Po wyjaśnieniu aspektów związanych z układem przestrzennym tablicy, powinniśmy zadbać  
o to, aby zawartość tablicy była czytelna i zrozumiała dla większości użytkowników.
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Ruchome części uatrakcyjniają tablice. Ludzie spędzają przy nich więcej czasu i zyskują więcej informacji. Na 

zdjęciu po lewej: elementy są dobrze zaprojektowane i dostępne, z wyjątkiem nieskoszonej pokrzywy, która będzie 

przeszkadzać osobom na wózkach inwalidzkich, Dolina Baryczy, Polska. Zdjęcie po prawej stronie: “Tablica” jest 

ciekawa i pouczająca, ale jej umiejscowienie na skraju ścieżki, powoduje niebezpieczeństwo dla osób na wóz-

kach inwalidzkich i osób niewidomych. Ekscytacja osób nadmiernie entuzjastycznych może odwrócić ich uwagę i 

spowodować wypadek, Park Wodny Czarny, Wrocław, Polska.

Lewe zdjęcie: Dolna krawędź tablicy na wysokości 60-65 cm umożliwia umieszczenie nóg pod deską. Natomiast 

poręcz podestu o wysokości 130 cm, bezpieczna dla osób stojących, zasłania widok osobom siedzącym. Bwlch 

Nant Yr Arian, Walia, Wielka Brytania.

Prawe zdjęcie: Nadaj cel wizycie: na tej tablicy zwiedzający wymieniają się informacjami o swoich obserwacjach 

ptaków.
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Słaba widoczność 
Aby uniknąć nieczytelności, teksty na tablicach powinny być pisane dużymi literami 
kontrastującymi z tłem. Istnieją wytyczne dotyczące tablic informacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej, które zawierają szczegółowe zalecenia dotyczące wielkości liter według 
wysokości i kąta patrzenia. Ilustracje również powinny być wyraźne, o wysokim kontraście  
i rozmiarze.
W przypadku już istniejących tablic, które nie spełniają tych wytycznych, istnieją alternatywne 
rozwiązania. Użytkownicy, którzy znają swoje ograniczenia, mogą być przygotowani i nosić ze 
sobą lornetkę, aby bliżej przyjrzeć się tekstom. Lornetki i tak przydają się w wielu sytuacjach 
przyrodniczych. Skutecznym sposobem jest zrobienie zdjęcia tablicy i przybliżenie odpowiednich 
fragmentów w celu powiększenia tekstu. Bardzo pomocne może być również korzystanie  
z automatycznego czytnika na smartfonie, zwłaszcza dla osób z zaburzeniami wzroku.
Organizatorzy ścieżki mogą dostarczyć bardziej wyrafinowanych narzędzi. Dodatkowym 
nośnikiem informacji mogą być wspomniane wcześniej materiały drukowane.
Kody QR dają możliwość “wzięcia tablicy ze sobą”, to linki do elektronicznej zawartości tablicy 
do pobrania lub odczytania on-line. Umożliwiają one dostęp do informacji bez wsparcia  
z zewnątrz. Wypukły kod QR może zostać wczytany do smartfona nawet przez osobę 
niewidomą (nie widząc, ręką może wyczuć obszar kodu i zrobić zdjęcie telefonem trzymanym  
w drugiej ręce). To jedna z lepszych alternatyw dla przebudowy istniejących tablic.

Wszystkie rodzaje przewodników audio – zarówno w aplikacji na smartfony, jak i jako odtworzo-
ne nagranie po naciśnięciu przycisku – mogą być tutaj używane (patrz rozdział 4.5). Mogą być 
odczytywane na głos lub przesyłane drogą radiową na sprzęt osobisty (np. przez bluetooth lub  
z chipa, jak w przypadku płatności zbliżeniowych). Takie systemy nie zostały jeszcze opracowa-
ne, ale technologie te pojawiają się bardzo szybko.

Kody QR umożliwiające dostęp do informacji poprzez klasyczne pobranie lub instalację aplikacji (tu: MOBO) i zasile-

nie jej danymi. Wałkowa, Dolina Baryczy, Polska.
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Skomplikowana treść
Treść tablic informacyjnych nie powinna zawierać terminologii technicznej, ale w prosty sposób 
wyjaśniać podstawy przekazu. Zresztą i tak zazwyczaj brakuje miejsca na wyjaśnienie skompli-
kowanych zagadnień.
Gdy plansza ma przedstawiać trudniejsze zagadnienia, nadal możliwe jest łączenie bardziej 
skomplikowanych zagadnień z uproszczonym przekazem.
Jednym ze sposobów jest wykorzystanie ilustracji, które pełnią rolę informacyjną i są pozytywnie 
odbierane.
Podpisy pod zdjęciami i obrazkami, tytuły i główne tezy mogą być wykorzystane do przekazania 
informacji w prosty sposób. Tekst główny może dotyczyć bardziej skomplikowanych zagadnień. 
Komunikaty o uproszczonej formie lub treści są krótsze, dzięki czemu mogą być napisane 
większym drukiem i przykuć uwagę czytelnika. Każdy tekst powinien być napisany  
w prosty sposób, unikając żargonu naukowego, skomplikowanych zdań i niejasnych stwierdzeń. 
Będzie to pomocne dla każdego użytkownika, ponieważ czytanie złożonych tekstów w terenie 
jest samo w sobie trudne. Oddzielna część (akapit) w łatwym języku, powinna być umieszczona 
w dolnej części planszy, z myślą o dzieciach i osobach poruszających się na wózkach inwalidz-
kich.

Połączenie bardzo prostego przekazu i dodatkowych, 

bardziej skomplikowanych informacji oraz ulotek na wy-

nos, sprawia, że ta tablica jest przyjazna dla wszystkich. 

Wystawa w Zamku na Chiemsee Herreninsel, Niemcy.
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4.7 Język migowy

Język migowy to język osób niesłyszących. W większości przypadków osoby niedosłyszące 
go nie znają. Język migowy pomaga w przekazywaniu i interpretowaniu informacji, gdy zrozu-
mienie języka mówionego nie jest możliwe. Dlatego też, gdy chcemy porozumieć się z osobą 
niesłyszącą, bardzo pomocny jest tłumacz języka migowego. Osobom, które urodziły się głuche, 
trudno jest nauczyć się języka pisanego.
Język migowy jest językiem wizualnym, ale pod wieloma względami jest bardzo podobny do 
języka mówionego. Wszystko, co jest używane w języku mówionym, może pojawiać się również 
w języku migowym: słowa, kolejność zdań, pauzy, wdech, intonacja i melodia, akcentowanie lub 
deprecjonowanie dźwięków, mimika i emocje, postawa ciała oraz gesty głowy i rąk itp.
Nawet bez znajomości języka można próbować gestów, takich jak wskazywanie na coś lub 
machanie ręką, aby przyjść lub podążać za przewodnikiem. Niektóre osoby niesłyszące potrafią 
również czytać z ruchu warg.

Wersje języka migowego
Ważne jest, aby wiedzieć, że języki migowe różnią się w zależności od kraju, zarówno pod 
względem słownictwa, jak i gramatyki. Na przykład język migowy w języku niemieckim różni się 
od języka angielskiego. Co więcej, istnieją również różnice w brytyjskim i amerykańskim angiel-
skim. Brytyjczycy używają alfabetu dwuręcznego, komunikując się obiema rękami, podczas gdy 
Amerykanie używają tylko jednej. Chociaż istnieje Międzynarodowy System Znaków (ISS), nie 
jest on wystarczająco precyzyjny, aby umożliwić dokładne tłumaczenie tekstu.

Gramatyka
Język migowy ma własną gramatykę. Istnieją zasady określające dobrze sformułowane zdania, 
np. w jaki sposób osoba migająca wykorzystuje przestrzeń przed sobą, aby, poprzez wskazy-
wanie, pokazać, kto komu co zrobił.
Dzieci przyswajają język migowy w taki sam sposób, jak przyswajają język mówiony. Niemowlęta 
zaczynają od „gaworzenia” rękoma. Kiedy zaczynają tworzyć słowa, zastępują łatwiejsze układy 
dłoni trudniejszymi. Aby tworzyć zdania, sklejają znaki i zaczynają stosować reguły gramatyczne.



33

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

4.8 Systemy orientacji w terenie

Systemy naprowadzania mogą wykorzystywać różne kanały informacyjne, ale zostały zebrane  
w oddzielnym podrozdziale jako, że mają wspólny cel. W kontekście pokonywania barier komu-
nikacyjnych jest to problem głównie dla dwóch grup docelowych: niewidomych  
i niedowidzących. W przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, problemy są natu-
ry bardziej fizycznej niż komunikacyjnej i zostały opisane w broszurze Jak przełamywać bariery 
fizyczne w edukacji przyrodniczej.
Osoby z zaburzeniami słuchu nie będą mogły korzystać z sygnałów dźwiękowych lub wska-
zówek głosowych. Można temu zaradzić, zapewniając teksty na szyldach, bezpośrednio na 
ścieżkach lub na ekranach (te ostatnie sprawdzają się głównie w pomieszczeniach, np. podczas 
eventów). Niektórzy ludzie nie czytają map. Symbole namalowane bezpośrednio na drodze lub 
na drzewach i znaki zamontowane na trasie, pomogłyby każdemu zorientować się w drodze  
z parkingu, dworca czy przystanku autobusowego, a także na samym szlaku.
Osoby niewidome będą potrzebowały systemu opartego na innych zmysłach. Istnieją 
rozwiązania dla wskaźników dotykowych na powierzchni ziemi (dotykanych białą laską) opraco-
wane dla miast, które można wykorzystać również w naturalnym otoczeniu. Taki standard dla 
parków miejskich został opracowany i uzgodniony w Hiszpanii. Wykorzystuje pobocza dróg  
i nawierzchnię ścieżki oraz jest wspierany przez sygnały zapachowe, mające na celu zwrócenie 
uwagi na coś interesującego w pobliżu ścieżki. Skrzyżowania szlaków, czy odnogi (np. ślepa 
ścieżka do punktu widokowego) mogą być oznaczone na tej samej zasadzie jak robią to znor-
malizowane miejskie systemy orientacji.
Przewodniki dotykowe mogą również używać symboli wyrzeźbionych w drewnie, aby oznaczyć 
ścieżkę przyrodniczą w określonym obszarze przyrodniczym. Sygnały dźwiękowe dla niewido-
mych mogą wskazywać drogę do tablicy lub innej atrakcji. Mapy dotykowe mogą pomóc oso-
bom niewidomym w budowaniu mapy okolicy w wyobraźni i poruszaniu się bez wsparcia.

Lewe zdjęcie: Solidne poręcze i krawężniki, oprócz prowadzenia, służą jako środki bezpieczeństwa, szczególnie 

ważne w tym często zatłoczonym punkcie widokowym na gniazda sępów w Monfrague, Estremadura, Hiszpania.

Prawe zdjęcie: System orientacji nie musi być nudny. Pomysłowe drogowskazy nad jeziorem Po-yang, prowincja 

Jangcy, Chiny.
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4.9 Inne 

Tutaj poruszamy dodatkowe zagadnienia związane z komunikacją w naturze.
Dla niektórych osób niepełnosprawnych pomysł wyjścia na łono natury może być barierą 
samą w sobie. Niewiele jest informacji na temat dostępnego kontaktu z przyrodą, brakuje 
kompendium na ten temat. Istnieje kilka dobrych inicjatyw, takich jak stowarzyszenie Birding 
for All z siedzibą w Wielkiej Brytanii, otwarte na członkostwo z dowolnego kraju. Popularyzują 
aktywności na łonie natury i prezentują korzyści płynące z doznań plenerowych i kontak-
tu z przyrodą. Ważne jest też przezwyciężenie strachu przed nieznanym i pokazanie, że nie 
jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Bardzo potrzebne są materiały instruktażowe 
zachęcające ludzi do wyjścia i cieszenia się naturą pomimo barier. Na przykład film wyjaśniający, 
z jakiej odzieży korzystać w terenie, jak zaplanować podróż itp.

Nowatorskie podejście 
Możliwe jest stworzenie przewodnika zapachowego podobnego do tych oferowanych przez 
branżę kosmetyczną, gdzie pocieranie palcem pewnych fragmentów ulotki uwalnia zapach po-
dobny np. do różnych roślin.
Przewodnik do rozpoznawania ptaków dostępny dla wszystkich, również osób niedowidzących, 
może koncentrować się na śpiewie ptaków.

Technologie informacyjne
Nowoczesne technologie rozwijają się bardzo szybko. Oferują możliwości, które obecnie trudno 
sobie nawet wyobrazić. W polskim zamku w Nowym Wiśniczu można odbyć wycieczkę  
w Wirtualnej Rzeczywistości i poznać zamek z punktu widzenia nietoperza. Istnieją aplikacje, 
które pomagają zidentyfikować gatunki roślin po zrobieniu zdjęcia (np. PLANTSNAP). Fundacja 
Global Nature w Hiszpanii opracowała aplikację, która jest w stanie rozpoznać krajobraz  
i nazwać górskie szczyty po skierowaniu na nie aparatu smartfona.
Smart Braille pozwala użytkownikom Androida komunikować się za pośrednictwem aplikacji  
w Braille’u. Jego funkcje obejmują czytanie tekstu w Braille’u i tłumaczenie tekstu na Braille’a.

Lewe zdjęcie: Mapa Jeziora Bodeńskiego wykonana z kwiatów. Wyspa Mainau, Jezioro Bodeńskie, Niemcy.

Prawe zdjęcie: Pióro ptasich pieśni – po najechaniu na nazwę ptaka w specjalnym przewodniku, pióro odtwarza 

głos danego gatunku.
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Dzięki Sztucznej Inteligencji i ulepszaniu algorytmów uczenia maszynowego, wsparcie dostępne 
w smartfonie (lub czymś, co mogłoby go zastąpić) stanie się ogromne i może zmienić warunki 
dostępności i spojrzenie na bariery. Istnieją aplikacje (np. BlindSquare), które z wykorzystaniem 
GPS opowiadają o otoczeniu. Importują one dane z platform crowdsourcingowych, takich jak 
Foursquare, publicznych źródeł mapowania i od dostawców usług (jak Uber, firm transportu 
publicznego). Mogą służyć również do prowadzenia po ścieżkach przyrodniczych. Ktoś musi 
tylko przesłać informacje na platformę open source, taką jak Open Street Map lub Foursquare. 
BlindSquare jest integrowany z popularnym serwisem what3words, który łączy dane lokalizacyj-
ne z przesłanymi informacjami opisującymi otoczenie.
Innym przykładem technologii rozwijanej obecnie w Polsce, jest program do rozpoznawania 
mowy, który tłumaczy tekst na dotyk. Sygnały elektryczne stymulujące niektóre części skóry, 
sprawiają, że osoby niesłyszące mogą “odczuwać” język mówiony. Honda testuje buty wibracyj-
ne, które będą wskazywać kierunku osobom niewidomym, powinny one pojawić się na rynku  
w 2023 roku. 

Interaktywne systemy elektroniczne. Już nieco przestarzałe, analogowe urządzenie (po lewej). Bardziej zaawanso-

wane podejście do oprogramowania komputerowego (po prawej) można powielać w nieograniczonej liczbie i łatwo 

dostosowywać do nowych warunków.
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Trwałość i utrzymanie
Wszystkie opisane powyżej elementy wymagają aktualizacji, napraw, zmian baterii itp. Należy te 
kwestie rozważyć na etapie podejmowania decyzji, gdyż wiążą się z pewnymi kosztami.
Gdy rozwiązanie powstaje w przestrzeni, koszty i obowiązki zostają po stronie zarządcy danego 
terenu. Przystosowanie się osób odwiedzających miejsce, sprawi, że koszty będą po ich stronie.

Przez brak odpowiedniego zarządzania ścieżka utraciła 

swoją funkcję, przynajmniej dla tych, którzy muszą 

dotknąć znaków lub podejść bardzo blisko.
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