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Platformy internetowe KrainaOza.org i KrainaOza.pl jako forma wspierania 

realizacji potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych wysokofunkcjonujących osób 

z autyzmem  

 

WPROWADZENIE 

A. Broderick i A. Ne’eman (2008), analizując współcześnie powszechnie obecny dyskurs kulturowy 

odnoszący się do zagadnienia autyzmu, wskazują, że autyzm nie może być rozpatrywany wyłącznie 

w kategoriach zaburzenia, ale powinien też być charakteryzowany jako ważny aspekt tożsamości 

człowieka (por. Gerc, 2014), stanowiąc ukrytą niepełnosprawność (Shall i McDonough, 2010). W tym 

kontekście, przystępując do realizacji badań przyjęto, że kwestia charakterystyki potrzeb edukacyjnych 

dorosłych wysokofunkcjonujących osób z autyzmem stanowi nadal słabo poznany obszar badań 

(por. Bolak, 2015), pomimo licznych wyników empirycznych, wskazujących, iż trudności diagnozowane 

u sprawnych intelektualnie autystów w okresie dzieciństwa, zaliczane do tzw. objawów triadycznych, 

utrzymują się na analogicznym poziomie w okresie dojrzewania i dorosłości (Wolf i Paterson, 2010).  

Poznawcze teorie autyzmu (Leslie, 1992; Baron-Cohen, 2001; 2003; Baron-Cohen i in., 2010; Frith, 

2008), które stanowią założenie dla relacjonowanych badań, umożliwiają poszukiwanie czynników 

i mechanizmów łączących neurologiczne podstawy i manifestacje behawioralne, jak też pozwalają na 

różnicowanie objawów autyzmu od czynników zewnętrznych lub wtórnych zaburzeń, a  przede 

wszystkim podkreślają niezwykłą różnorodność funkcjonowania osób autystycznych w aspekcie ich 

potrzeb, deficytów i zdolności a także fakt, iż autyzm nie kończy się wraz z osiągnięciem dorosłości 

(por. Frith i Happé, 1994; Levy, 2007; Frith, 2008; Pisula, 2012).  

U. Frith (2008) uważa, iż powszechnie występująca właściwość procesu przetwarzania informacji 

(centralna koherencja) jest zaburzona w autyzmie. Zdaniem badaczki, słaba centralna koherencja (lub 

nawet jej brak) może odpowiadać za różnorodne aspekty autyzmu w postaci zarówno mocnych, jak 

i słabych stron poznawczego funkcjonowania osób autystycznych. Do mocnych stron osób z  autyzmem 

zalicza ona m.in.: pamięć niepowiązanych znaczeniowo ciągów słownych i obiektów, układanie 

łamigłówek, rozpoznawanie twarzy odwróconych w pionie. Słabe strony obejmują natomiast m.in.: 

pamięć zdań i powiązanych ze sobą obiektów, układanie łamigłówek obrazkowych, rozpoznawanie 

twarzy (w ich typowym ułożeniu).  

U. Frith i F. Happé (1994) zauważają, iż słaba centralna koherencja nie zawsze powinna być 

traktowana jako deficyt, lecz – ze względu na mocne strony osób z autyzmem - stanowiące jej skutek, 

raczej jako odmiana stylu poznawczego, charakteryzującego się analitycznością i orientacją 

na szczegóły. Podobne zastrzeżenia proponuje T. Armstrong (2010), sądząc, iż 

u wysokofunkcjonujących osób z autyzmem występuje silnie analityczny lokalnie styl poznawczy 

(strong local analysis cognitive style), sprzyjający zainteresowaniu dziedzinami technicznymi i ścisłymi.  

 

Założenia relacjonowanych w artykule badań, stanowiących podstawę tworzenia platform 

KrainaOza.org oraz KrainaOza.pl nawiązują również do stanowiska badawczego W. Klinkosza (2004), 

podkreślającego, iż charakterystyki psychologiczne sprawnych intelektualnie lub szczególnie 

uzdolnionych osób niepełnosprawnych są w większym stopniu podobne do opisów tzw. osób 

niezależnych, niż niepełnosprawnych. Badania Klinkosza wskazują bowiem, że sprawna intelektualnie 
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grupa osób z niepełnosprawnością statystycznie częściej wykazuje się wewnętrzną kontrolą, 

oczekiwaniem sukcesu i niezależnością. Przedstawione założenie, akcentujące różnorodność ludzkich 

uzdolnień, zyskuje istotne znaczenie we wzmocnieniu dążenia współczesnej psychologii rehabilitacji 

i pedagogiki specjalnej do przyjęcia całościowej perspektywy postrzegania osób z  niepełnosprawnością 

oraz ich inkluzji (Bolak, 2015; Gerc i Jurek, 2014; 2015). Sfera deficytów w zakresie funkcjonowania 

społecznego, a także w  aspekcie realizacji potrzeb edukacyjnych, jest przedmiotem wielu badań. 

S. E. Gutstein oraz T. Whitney (2002) twierdzą na przykład, że - choć wstępna ocena kompetencji 

społecznych wysokofunkcjonujących dorosłych osób z autyzmem wydaje się nie wskazywać na istotne 

różnice w stosunku do populacji pełnosprawnej, to jednak pogłębiona obserwacja i analizy z badań 

bezpośrednich dowodzą, że poza ustrukturalizowanym kontekstem autyści uzyskują wyniki znacznie 

mniej korzystne niż pełnosprawni. Spostrzeżenie to zyskuje ogromne znaczenie w  perspektywie 

współczesnego rozumienia pojęcia inkluzji oraz charakterystyki potrzeb edukacyjnych tej grupy osób. 

Warto bowiem zaznaczyć, że wraz z poglądami na temat autyzmu modyfikacji ulega również 

charakteryzująca to zaburzenie metafora oraz etykieta, silnie determinowana przez kontekst 

kulturowy, społeczny i naukowy. S. Hendrickx i C. Salter (2009) podkreślają deficyty osób 

autystycznych i ich problemy wynikające z zaburzenia.  

Warto w tym kontekście przywołać zaproponowane przez D. J. Chalmersa (za: Bremer, 2010) 

i znakomicie korespondujące z zagadnieniem neuroróżnorodności pojęcia: umysłu zjawiskowego 

(phenomenal mind) oraz umysłu psychologicznego (psychological mind). D. J. Chalmers (Bremer, 

2010, s.195) wskazuje, że umysł zjawiskowy „odnosi się do sposobu w jaki osoba lub jakiś inny 

organizm coś odczuwa, przeżywa, umysł psychologiczny natomiast, zwany też intencjonalnym, (…) 

dotyczy umysłu jako przyczyny zachowań bądź umysłu jako stanów używanych do wyjaśnienia 

poszczególnych zachowań osoby”. Propozycja Chalmersa pozostaje zgodna zarówno z założeniami 

szerokiego, jak też wąskiego ujęcia nurtu neuroróżnorodności, z  zastrzeżeniem, iż w ujęciu szerokim 

pojęcie umysłu zjawiskowego dotyczy wszystkich osób, u których obserwuje się objawy spektrum 

autystycznego, zaś w  ujęciu wąskim jedynie tzw. wysokofunkcjonujących autystów.  

 

METODA - OGÓLNE ZAŁOŻENIA BADANIA 

Badanie, realizowane w paradygmacie jakościowym zostało przeprowadzone na grupie 20 dorosłych 

osób z autyzmem, z orzeczonym umiarkowanym, bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Opierało się na wywiadzie indywidualnym, stanowiącym co najmniej ok. godzinne, indywidualne 

spotkanie oraz dwa, dwugodzinne spotkania grupowe, zrealizowane z  każdym z uczestników Projektu 

PI-PWP Edu – Autyzm nr WND-POKL.07.02.02-12-022/11 Fundacji Wspólnota Nadziei w  Więckowicach 

w ramach Priorytetu VII, działanie 7.2.2 POKL (łącznie co najmniej 40 godzin wywiadu), zgodnie 

z rekrutacją przeprowadzoną przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach. Badanie 

przeprowadzono w oparciu o przygotowane wcześniej schematy wywiadu indywidualnego oraz 

scenariusze dwóch spotkań panelowych.  

 

Cel badania 

Celem badania było przygotowanie raportu, zawierającego analizę percepcji dorosłych osób 

z autyzmem w zakresie korzystania z narzędzi internetowych/multimedialnych oraz dostępności tej 

grupy osób do sprzętu komputerowego i Internetu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności osób 

biorących udział w  badaniu oraz wskazaniem minimalnych wymagań wobec tych osób do uczestnictwa 

w szkoleniach e-learningowych, jak i korzystania z celowo przygotowanych narzędzi internetowych. 
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Sposób realizacji badania  

Badanie zostało przeprowadzone podczas dwóch ok. dwugodzinnych spotkań zrealizowanych łącznie 

w pięciu około czteroosobowych grupach osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz wywiadu 

indywidualnego z każdym z uczestników projektu PI-PWP Edu – Autyzm nr WND-POKL.07.02.02-12-

022/11, zgodnie z rekrutacją przeprowadzoną przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach 

(por. Bolak, 2015). 

 

Metodologia badania 

Badanie przeprowadzono w oparciu o przygotowane wcześniej w formie multimedialnej zadania – 

fragmenty zabaw i treningów dla osób o różnym stopniu sprawności intelektualnej i percepcyjnej oraz 

o autorski schemat wywiadu indywidualnego.  

Każdy z dwudziestu badanych z orzeczonym umiarkowanym, bądź znacznym stopniem 

niepełnosprawności miał za zadanie: 

 Podjąć próbę realizacji przedstawionego zadania z wykorzystaniem klawiatury komputera oraz 

myszki komputerowej; 

 Niezależnie od wyniku podjętej próby proszony był o określenie poziomu trudności zadania oraz 

wskazanie przyczyny napotkanej komplikacji, a także możliwego ułatwienia; 

 Badani w niektórych zadaniach mieli możliwość wyboru koloru tła oraz charakte rystyk grafiki; 

 Badani proszeni byli o sugestie dotyczące ewentualnych modyfikacji, zarówno w zakresie instrukcji 

(polecenia), jak i samej treści zadania w celu podniesienia poziomu ich atrakcyjności 

z perspektywy własnej badanych, a także innych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;  

 Badani we wszystkich zadaniach mogli dokonać wyboru poziomu trudności w obrębie 

poszczególnych zadań, a także byli proszeni o sugestie dotyczące klasyfikowania określonych 

rozwiązań do danych poziomów trudności oraz samego oznakowania poziomów trudności. 

 Badani byli proszeni o wskazanie najbardziej oraz najmniej atrakcyjnych (w ich ocenie) zadań 

spośród wszystkich prezentowanych w ramach tego etapu badań, w celu ustalenia typów 

i charakterystyki  zadań najbardziej i najmniej odpowiadających badanym, a pośrednio także 

innym osobom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi; 

 Podczas wywiadów grupowych obserwowano poziom koncentracji, a także motywacji zadaniowej 

poszczególnych osób badanych, próbując określić jaki typ zadań sprzyja  znużeniu, zwiększa 

męczliwość oraz pogłębia dekoncentrację na poleceniu, a który - w swej formie- nie wykracza poza 

możliwości koncentracji badanych i pośrednio innych osób z  autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi; 

 Badani proszeni byli o wskazanie programów komputerowych, z których najczęściej korzystają 

wraz z próbą określenia zakresu ich wykorzystywania; 

 Badani wskazywali charakter i zakres dotychczasowych trudności, napotkanych podczas 

korzystania z komputera, w tym z Internetu.  

 
Wszystkie spotkania rejestrowane były cyfrowo. Wywiady z grupą pierwszą – z racji preferencji 

wyrażonej przez uczestników - prowadzone były jednokrotnie w sali 2.105 Wydziału Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ (Kraków, ul. Łojasiewicza 4) oraz jednokrotnie w Centrum Wspierania 

Rodziny w Skawinie. Pozostałe wywiady zrealizowano w Hostelu Farmy Życia przy ul. Olsztyńskiej 

w Krakowie. Termin spotkania był uzgadniany z każdym z badanych w taki sposób, by nie 

dezorganizował osobistych lub szkoleniowych planów uczestników. Jeśli jednak z powodów losowych 
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lub osobistych uczestnik badania nie mógł brać udziału w  zaplanowanych wcześniej zajęciach 

określonej grupy proszono, by podjął współpracę w  ramach spotkania z innym zespołem.  

 

WYNIKI BADANIA I WNIOSKI OGÓLNE 

Przeprowadzone metodą zogniskowanego wywiadu grupowego badania poziomu oraz specyfiki 

percepcji osób z autyzmem w zakresie korzystania z narzędzi internetowych i multimedialnych 

pozwoliły zaobserwować, iż bez względu na stopień niepełnosprawności badani z relatywnie 

pojmowaną łatwością posługiwali się zarówno myszką, jak i klawiaturą komputera. 

Z przeprowadzonych analiz danych, pozyskanych w wywiadach zogniskowanych, wynika także, iż 

wszyscy badani - choć w różnym zakresie- korzystają z komputera i Internetu. Do najczęstszych form 

korzystania należy „przeglądanie” określonych stron internetowych, często adekwatne do swoistych 

zainteresowań osób z autystycznym spektrum zaburzeń (np. strona MPK, strony salonów 

samochodowych, śledzenie relacji pociągów itp.), ale też: czytanie wiadomości na portalach 

informacyjnych, oglądanie filmów zamieszczonych na YouTube, czy redagowanie autorskich tekstów na 

blogach (u osób wysokofunkcjonujących także w  ramach zakończonej już edukacji szkolnej), 

korzystanie z gier komputerowych; nieco rzadziej natomiast wskazywano na: wysyłanie maili czy 

kopiowanie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym.  

Udało się ustalić, że osoby badane zainteresowane są, by w ramach planowanej platformy 

e-learningowej, poza koniecznym aspektem edukacyjnym, istniała możliwość zapoznania się z różnego 

rodzaju nowymi zadaniami logicznymi, doskonalącymi zarówno koncentrację oraz percepcję wzrokowo - 

słuchową, jak również logiczne myślenie. Podczas badań szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 

ćwiczenia angażujące percepcję, np. labirynty (mające na celu ocenę poziomu umiejętności 

posługiwania się myszką lub określonymi klawiszami, ale także zdiagnozowanie stopnia koncentracji, 

wytrwałości, logicznego myślenia i rozumienia celu zadania), jak również zadania logiczne 

o charakterze edukacyjnym.  

Do prezentowanych badanym zadań, wzbudzających największy entuzjazm należało między innymi 

moderowane cyfrowo symulowanie „ważenia na wadze szalowej” różnych przedmiotów poprzez 

manipulowanie odważnikami, dopóki szale nie zrównają się (wówczas należało obliczyć i wpisać łączną 

wagę), budowanie z podanych rodzajów elementów budowli i postaci identycznych do prezentowanych 

jako wzorzec (zadania podobne do puzzli), segregowanie do odpowiednich pojemników przedmiotów 

„poruszających się na taśmie produkcyjnej”, czy też umieszczenie wskazanych w pisemnym poleceniu 

(alternatywnie odczytanym przez diagnostę – konieczne zwłaszcza wobec sytuacji naturalnych 

trudności z czytaniem ze zrozumieniem u znacznej części badanych osób) przedmiotów w podane 

miejsca, w prezentowanym na ekranie polu z jednoczesnym zapamiętywaniem i wskazywaniem co 

pewien czas, gdzie określony przedmiot został umieszczony. 

Pomimo, że większość (17) osób badanych nie ujawniała znaczących trudności w  samodzielnym 

odczytywaniu poleceń prezentowanych na ekranie, wszyscy uznali za zasadne umożliwienie w ramach 

zadań na platformie skorzystania z opcji lektora. Zaznaczali jednak (15 osób), iż preferowaliby, aby 

taka funkcja nie włączała się automatycznie, ale pozostawała alternatywną (opcjonalną). Niektórzy 

badani oceniali bowiem, że lepiej koncentrują się na zadaniu, jeśli sami czytają instrukcję. Należy 

dodać, iż osoby gorzej funkcjonujące intelektualnie uznały za korzystne spersonifikowanie lektora, co 

w praktyce oznaczałoby, iż po wybraniu na ekranie opcji lektor lub czytaj ukazywałaby się w rogu 

ekranu animowana postać (lub twarz znanej badanym osoby), która prezentowałaby instrukcję. 

Najwłaściwsza wydaje się być w tym kontekście prosta forma osobowego komunikatu. Animowany 



Platformy internetowe KrainaOza.org i KrainaOza.pl… 

 
Człowiek zalogowany 4. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu                                                     141 

 

lektor powinien przedstawiać polecenie/instrukcję etapami (etapy pow inny być wyraźnie oznaczone), 

a zatem wydaje się korzystne, aby „pozostawał widoczny” na  ekranie przez cały czas trwania zadania. 

Wydaje się ponadto, że to pomogłoby badanym odnieść polecenie do siebie i skonkretyzować je.  

Ważne jest także, aby przewidziano możliwość powrotu w dowolnej chwili i na dowolnym poziomie 

zadania do polecenia/instrukcji w sytuacji, gdyby użytkownik platformy zdekoncentrował się lub 

zapomniał treści zadania. Wariant taki powinien, zdaniem badanych, zostać przewidziany, zarówno dla 

osób, które oczekują ponownego wyświetlenia instrukcji do samodzielnego odczytania przez siebie, jak 

też w wersji animowanego lektora. Nie mniej ważną dla badanych kwestią było zapewnienie możliwości 

korzystania z instrukcji w optymalnym dla siebie czasie, dopóki nie zrozumieją w  pełni polecenia i nie 

zatwierdzą gotowości do pracy poprzez naciśnięcie wskazanego przycisku. W każdej sytuacji należy 

unikać presji czasu, która przez wszystkich badanych uznawana jest za istotny czynnik zakłócający 

oraz zmniejszający prawdopodobieństwo sukcesu w zadaniu. 

Wszyscy Badani preferowali, aby zadania i ćwiczenia proponowane w ramach platformy zostały 

sklasyfikowane i ułożone według poziomów trudności. Poziomy te mogą być ponumerowane (np. 

pierwszy, drugi, trzeci) lub oznaczone literami (np. A, B lub C), ale też mogą zostać nazwane w sposób 

oddający ich stopień trudności (np. najłatwiejszy - dla niezaawansowanych; najtrudniejszy- dla 

specjalistów). Badani nie wyrażali w tym aspekcie badania w pełni zgodnych preferencji i raczej nie 

wynikały one z ich zróżnicowanego poziomu intelektualnego, ale z  osobistych doświadczeń, związanych 

z częstotliwością korzystania z komputera. Zdaniem zdecydowanej większości uczestników Projektu, 

poziomy te powinny być przewidywalne, tzn., że wybierając poziom oznaczony jako najłatwiejszy 

użytkownik rzeczywiście otrzymałby do rozwiązania najprostsze spośród innych w ramach danego 

zadania ćwiczeń. Tylko jedna osoba badana opowiedziała się za przypadkowym doborem zadań do 

poziomów na zasadzie, że program niezależnie, losowo wybiera dla badanego zadania - raz bardziej 

skomplikowane, a innym razem - łatwiejsze.  

Zdecydowana większość osób badanych (14) oczekuje, aby w ramach zadań i ćwiczeń na platformie 

została wprowadzona, jako opcjonalna, alternatywna - funkcja pomiaru czasu wykonania zadania. 

Badani postrzegają taką funkcję jako potrzebną przede wszystkim w  grach oraz w zadaniach 

angażujących logiczne myślenie, zapamiętywanie, a także percepcję wzrokow o- słuchową. Ważne jest 

jednak, aby funkcja pomiaru czasu nie włączała się automatycznie, gdyż mogłoby to nadmiernie 

obciążać i deprymować niektórych użytkowników. Na ekranie funkcja pomiaru czasu mogłaby być 

oznaczona poprzez symbol zegara. Wyboru opcji mierzenia czasu dokonywałoby się zatem, na 

przykład, klikając na pojawiający się na ekranie piktogram zegara, natomiast wyboru opcji zadania bez 

mierzenia czasu poprzez kliknięcie na przekreślony symbol zegara.  

Zastosowanie graficznego sposobu dokonywania wyborów poszczególnych asortymentów znacznie 

ułatwiłoby uczestnictwo w  zajęciach osobom słabo, bądź wcale nie czytającym (które, choć nie znalazły 

się w grupie bezpośrednio badanej, ale mogą w  przyszłości korzystać z platformy).  

Ważną kwestię poruszoną w wywiadach stanowił także problem szybkości reagowania programu. 

Większość badanych (16) oczekiwałaby, że program udzieli im szybkiej informacji zwrotnej, a  zatem, 

że będzie szybko reagował na udzielane przez nich odpowiedzi, stawiane pytania czy wybierane 

rozwiązania. Jednocześnie te same osoby deklarują preferencję, aby program w  odpowiednim czasie 

umożliwiał im wykonanie wybranego działania. Udało się ustalić, że dla wszystkich osób badanych 

rozwiązaniem akceptowalnym byłaby możliwość regulowania szybkości akcji lub ruchu 

w rozwiązywanych zadaniach (np. szybkości poruszania się postaci w labiryncie, szybkości przesuwania 

się pojazdów po prezentowanej trasie czy ruchu taśmy produkcyjnej). 
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Dla wielu badanych istotne było zapewnienie w ramach form pracy na platformie informacji 

o popełnieniu błędu. Istotne jest jednak to, by nie pojawiała się ona w formie deprecjonującej 

informacji typu: błąd, źle czy nie udało się, ale w postaci neutralnego (nie brzmiący zbyt głośno, ani 

zaskakująco) sygnału dźwiękowego. Nikt z badanych nie zgłosił problemu nadwrażliwości na tego typu 

bodźce dźwiękowe, zasadne wydaje się jednak- z uwagi na pożądany komfort osób, które będą 

korzystać z platformy, a nie uczestniczyły bezpośrednio w projekcie- aby istniała możliwość wyboru 

jako alternatywnego graficznego sygnału popełnienia błędu. Sygnalizacja błędów nie powinna zatem 

włączać się automatycznie, ale program powinien wskazać potencjalnemu użytkownikowi potrzebę 

dokonania wyboru formy sygnalizowania. W celu ułatwienia takiej formy wyboru osobom nie 

potrafiącym czytać lub słabo czytającym, korzystne byłoby opracowanie samej sytuacji wyboru 

w formie graficznej (piktogramy) - na przykład wyboru sygnalizacji dźwiękowej dokonywałoby się 

poprzez kliknięcie na symbol instrumentu lub ucha, natomiast wyboru sygnału wizualnego poprzez 

kliknięcie na symbol kredek lub oka. Istotną zatem kwestią, będącą niejako następstwem tak 

sformułowanych postulatów, jest umożliwienie użytkownikom odznaczenia błędnie zaznaczonej 

odpowiedzi. Najkorzystniejszą wydaje się być forma polegająca na kliknięciu ponownie we wcześniej 

omyłkowo wybranym miejscu. Zasadne jest zatem, aby zaznaczenie odpowiedzi następowało w sposób 

widoczny dla użytkownika (może to być wyświetlenie jej w innym, niż odrzucone warianty kolorze). 

Wszyscy badani oczekują zapewnienia możliwości porównywania swoich wyników, uzyskiwanych 

w różnych zadaniach i ćwiczeniach w ramach platformy z rezultatami osiągniętymi przez innych 

użytkowników. Potrzebne byłoby zatem wprowadzenie takich rozwiązań programowych, które pozwolą 

rejestrować wyniki i wyświetlać dla każdego zadania oraz po każdym jego poziomie, jak to ujęli badani, 

„ranking” albo „statystykę”.  

Dla przejrzystości tych zestawień, wyniki w nich powinny być uporządkowane w kolejności od 

najlepszego rezultatu (pierwsze miejsce) po aktualnie najsłabszy, określone subtelnie, na przykład jako 

„wymagający dalszego treningu”. Osoby wysokofunkcjonujące nie wyraziły żadnych konkretnych 

oczekiwań, odnoszących się do kwestii graficznej organizacji rankingu. 

Wszystkie formy pracy w ramach platformy powinny być udostępniane użytkownikowi i wyświetlane 

w taki sposób, aby w dowolnie wybranym momencie miał on możliwość przerwać zadanie i zakończyć 

pracę z programem (w trakcie pracy powinien być zatem dostępny główny pasek narzędzi). Badani 

zgłaszali potrzebę zapewnienia im możliwości powrotu do zadania i rozpoczęcia go od stanu, w jakim je 

wcześniej przerwano. Korzystne byłoby także, aby przy każdym ćwiczeniu istniała możliwość 

obejrzenia na krótkim filmie, w  jaki sposób człowiek wykonuje konkretne zadanie/ćwiczenie. Film taki 

miałby, według badanych, wyświetlać się po kliknięciu na opcję: pomoc lub pomóż.  

Wysokofunkcjonujący reprezentanci badanej grupy zwrócili uwagę na potrzebę uwzględnienia, 

przynajmniej w niektórych zadaniach, możliwości wybrania opcji współpracy w ramach określonego 

ćwiczenia z innym graczem, korzystającym z innego sprzętu.  

Znaczna część uczestników projektu (18) wyraziła także swoje preferencje w odniesieniu do grafiki 

platformy. Badani są zgodni, że na ekranie nie powinno pojawiać się jednocześnie zbyt wiele kolorów, 

ponieważ mogłoby to rozpraszać i wywoływać chaos estetyczny. Maksymalna liczba różnych kolorów, 

które mogłyby współwystępować ze sobą, to około ośmiu. Warto zwrócić uwagę, że badani nie 

przedstawiali preferencji konkretnych kolorów, lecz zwracali uwagę na przyjemny percepcyjnie 

kontrast, jaki powinny tworzyć. Wydaje się zatem, że najkorzystniejsze byłoby zastosowanie kolorów 

występujących w naturze i nie stanowiących krzykliwego, agresywnego kontrastu (np. niebieskie litery 
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na czerwonym tle lub czerwone litery na czarnym tle, lecz raczej niebieskie litery na białym tle lub 

odwrotnie).  

Badani wyrazili także opinię, iż korzystnym rozwiązaniem problemu grafiki byłoby zapewnienie 

możliwości wyboru kolorystyki tła. Uczestnicy Projektu proponowali możliwość wyboru czcionki 

w poleceniach i instrukcjach- szczególnie zasadne byłoby, ich zdaniem, umożliwienie wybrania czcionki 

zbliżonej do pisma ręcznego, z racji tego, iż osoby słabiej czyta jące rzadko posługują się pismem 

drukowanym. W zadaniach wymagających zastosowania kolorów (np. kolorowanie takich samych 

elementów analogicznym kolorem lub zapamiętywanie kolejności pojawiania się kolorowych symboli na 

ekranie) - zgodnie z sugestiami badanych - barwy powinny być wyraźnie zróżnicowane (zamiast na 

przykład kilku odcieni tego samego koloru).  

Należy również, zdaniem osób badanych, ograniczyć liczbę elementów animowanych, gdyż –według 

części osób (12) - mogłyby powodować dekoncentrację. Warto byłoby - ale jako wariant wyłącznie 

alternatywny - zainstalować podkład muzyczny do gier i zabaw typu labirynty. Badani proponują 

możliwość wyboru muzyki przez uczestników gry; może to być muzyka relaksacyjna, bądź ilustracyjna, 

wprawiająca w  radosny nastrój (choć nie znacząco pobudzająca) oraz muzyka poważna (klasyczna). 

Wyboru opcji podkładu muzycznego dokonywałoby się poprzez kliknięcie np. na symbol nuty lub na 

przekreśloną nutę, w  przypadku rezygnacji z tego wariantu.   

W kwestii szkoleń e-learningowych większość badanych podawała propozycje edukacyjne, które nie 

miały charakteru typowo zawodowego. Badani uzasadniali tę tendencję tym, iż jeśli mają wykonywać 

jakąś konkretną pracę preferują, kiedy ktoś pokaże im bezpośrednio, co i w jaki sposób mają robić. 

Jako istotną dla nich barierę podawali brak możliwości dopytania własnymi słowami innej osoby o to, 

co powinni robić w konkretnej sytuacji. Niektórzy wyrażali też obawy, że jeśli nie zrozumieją instrukcji 

,,szkoleniowca’’ prowadzącego kurs, to nawet gdy zadadzą pytanie e-lerningowo, nie otrzymają 

odpowiednio przeformułowanej odpowiedzi, ale zostanie im powtórzona ta sama instrukcja. Istotne jest 

zatem, aby - zwłaszcza w przypadku szkoleń - wszelkie instrukcje dotyczące tego w jaki sposób 

wykonać zadanie, zawierały możliwie kilka wersji, także takich, które składają się z  bardzo prostych 

słów. Korzystne byłoby, aby przy instrukcjach zamieszczać filmy obrazujące, w jaki sposób 

demonstrujący konkretne zadanie człowiek, sam je wykonuje. Wprowadzenie takiej opcji umożliwiłoby 

– zdaniem 15 badanych - korzystanie z zamieszczonych szkoleń także tym osobom, które nie potrafią 

czytać lub słabo czytają.  

Z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzanych wywiadów wynika, że dla większości 

badanych osób dwie godziny pracy na komputerze stanowi czas zdecydowanie maksymalny, pomimo, 

iż w ciągu tych dwóch godzin – z racji grupowego charakteru badania - nie były one bezpośrednio 

angażowane w sposób permanentny i zajmowały się również obserwacją pracy pozostałych członków 

grupy. Uwzględniając odpowiednio wyższy poziom koncentracji, jakiego wymaga indywidualne 

uczestnictwo w szkoleniu e-learningowym, wydaje się, że pojedyncza jednostka szkoleniowa nie 

powinna trwać dłużej niż sześćdziesiąt minut oraz dodatkowo powinna zostać podzielona, na przykład, 

na trzy, dwudziesto- minutowe etapy. Najbardziej optymalny czas pełnej jednostki zajęć oscyluje 

pomiędzy czterdzieści pięć, a sześćdziesiąt minut.  

Badani w większości (16 osób) wyrazili duże zainteresowanie przeglądarką zawodów, 

skonstruowaną na zasadzie slajdów, prezentujących zadania wykonywane w ramach poszczególnych 

czynności codziennego życia. W celu uproszczenia procesu podejmowania decyzji - osobiste 

preferencje dotyczące konkretnego zawodu mogłyby być określane poprzez zaznaczanie odpowiednich 
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piktogramów (np. twarz uśmiechnięta jako zdecydowanie podoba mi się, obojętna jako nie wiem 

i wyrażająca złość jako zdecydowanie nie).  

Dla osób wysokofunkcjonujących korzystne byłoby przygotowanie alternatywnej wersji, która 

wymagałaby wpisania pewnych informacji o sobie (realizowana dotychczas edukacja szkolna lub 

posiadany zawód, zainteresowania itp.), ale umożliwiałaby w efekcie końcowym otrzymanie bardziej 

rozbudowanej i adekwatnej, a przez to w większym stopniu satysfakcjonującej informacji zwrotnej. 

Może ona mieć formę listy zawodów, które wydają się być najbardziej odpowiednie dla konkretnego 

użytkownika wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych w odniesieniu do każdego zawodu 

kwalifikacji (jakie kursy trzeba ukończyć, jakie szkolenie dodatkowo podjąć) oraz wskazań miejsc, 

gdzie można te kwalifikacje zdobyć.  

Osoby gorzej funkcjonujące mogłyby takie zestawienie końcowe otrzymać analogicznie w formie 

slajdów z wybranymi dla nich, najwłaściwszymi dla nich zawodami oraz z prostym komentarzem 

lektora. Przy każdym zawodzie powinny być także wskazane (pisemnie lub poprzez komunikat lektora) 

wady i zalety określonej pracy, co pomogłoby określić stopień zainteresowania danym zawodem.  

Niektórzy badani (8 osób), zwłaszcza wysokofunkcjonujący, zwrócili uwagę na przydatność 

zamieszczania w ramach platformy krótkich filmów instruktażowych (animowanych lub w  formie 

reportażu), stanowiących swego rodzaju osobne kursy, a  dotyczących efektywnego wykonywania 

czynności, w których wyższy poziom sprawności umożliwiałby w przyszłości większą niezależność od 

innych osób. Wymieniono tu przede wszystkim przygotowywanie prostych posiłków i najbardziej 

popularnych dań obiadowych (np. makaron z gotowym sosem czy z serem), zachowanie się w  sklepie 

samoobsługowym, u lekarza w przychodni, w urzędzie pocztowym lub w urzędzie  pracy, kulturalne 

zachowanie się w towarzystwie). Niektórzy uznali, że właściwe byłoby umożliwienie użytkownikom 

platformy korzystanie z przepisów kulinarnych (które można by w przyszłości za darmo pobrać 

i wydrukować).  

Obserwując rodzącą się podczas wywiadów inicjatywę i inwencję niemal wszystkich osób badanych 

(18) wydaje się, iż korzystne byłoby również wprowadzenie w ramach platformy takich rozwiązań, 

które umożliwiłyby użytkownikom zamieszczanie własnych propozycji w  celu udostępniania ich innym 

(np. poznany i sprawdzony przepis, fotografie zrealizowane apara tem cyfrowym, recenzje filmów 

i książek). Warianty takie mogłyby przyczynić się do większej identyfikacji z platformą e -learningową, 

a także sprzyjałyby kształtowaniu poczucia wspólnoty z innymi użytkownikami.  

Większość badanych (17 osób) pytana o częstotliwość z jaką, jak sądzą - byliby w stanie korzystać 

z platformy e-learningowej, podała średni czas około godziny do dwóch - raz lub dwa razy w tygodniu. 

Osoby wysokofunkcjonujące w badanej grupie poddały jednak pewne konkretne pomysły na formy 

mobilizacji, możliwe do przewidzenia i zainstalowania w  ramach samej platformy, działające poniekąd 

na zasadzie programu lojalnościowego. Uzyskiwane przez użytkowników (poprzez rozwiązywanie zadań 

na platformie) punkty upoważniałyby ich do korzystania z  pewnego pakietu gier zainstalowanych na 

platformie lub wyświetlałyby linki do interesujących dla badanych stron internetowych.  

Niektórzy Badani deklarowali, że wystarczająco motywującą dla nich nagrodą byłoby automatyczne 

wyświetlenie się jakiegoś żartobliwego krótkiego filmu, czy zabawnej sytuacji albo atrakcyjnego 

pejzażu. W praktyce wymagałoby to określenia pułapów punktowych, od osiągnięcia któ rych 

użytkownik nabywałby określonych uprawnień na platformie.     

Na etapie  korzystania z platformy należy uwzględnić, że osoby słabiej funkcjonujące, na przykład, 

czytające sylabami, deklarują obecnie większą gotowość do korzystania z platformy w asyście innej 

osoby, która w razie potrzeby zwróci uwagę na kluczowe dla konkretnego zadania kwestie albo 
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przeformułuje polecenia lub wyjaśnienia. Ważne wydaje się odpowiednie przygotowanie do rekrutacji 

osób potencjalnie korzystających z platformy.  

Za kluczowe uznaje się posiadanie przez użytkowników następujących umiejętności:  

 podstawowa znajomość obsługi komputera;  

 zdolność komunikacji (w aspekcie werbalnym, bądź alternatywnym) oraz sprawność percepcji 

wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, minimalnie adekwatna dla kryteriów rozwojowych 

dla dziecka w szóstym roku życia; 

 zdolność do reagowania na proste komunikaty (wykonywanie poleceń poza kontekstem 

komputerowo – wirtualnym) i rozumienie celu podstawowych zadań wraz z ich kontekstem. 

 

Podsumowując relacjonowany etap badawczy projektu należy stwierdzić, iż dobór przez Fundację 

Wspólnota Nadziei tak różnorodnej grupy badanej umożliwił sformułowanie szczegółowych wniosków, 

pozwalających na dostosowanie platformy internetowej do potrzeb szerokiej grupy osób  z autyzmem, 

m.in. poprzez: możliwość prezentacji zamieszczonych tekstów za pośrednictwem syntetyzatora głosu, 

uzupełnienie treści o fotografie i piktogramy oraz wizualizację materiału przez system Point (Bolak. 

2015). Ważnym aspektem, dostosowującym platformę do potrzeb osób z autyzmem, było 

wprowadzenie rozwiązania technologicznego, ułatwiającego komunikację: piktogramów systemu 

Sclera, symboli Widgit wyświetlanych w  technologii Point przy uwzględnieniu zgodności WCAG 2.0. 

Obszerny (i nadal wzbogacany) zbiór piktogramów w języku polskim, dzięki tłumaczeniu D. Wąsik 

(2015), jest udostępniony całkowicie nieodpłatnie na stronie http://sclera.be/en/picto. Piktogramy 

systemu Sclera (www.sclera.be) - przedstawione w większości w formie białych symboli na czarnym tle 

- są sprawdzonym, interesującym i niekomercyjnym narzędziem komunikacji alternatywnej.  

W tym kontekście należy stwierdzić, że wszystkie badane osoby mogą relatywnie swobodnie 

korzystać z narzędzi internetowych/multimedialnych oraz wskazuje się, że sprzęt komputerowy 

i Internet są dla badanej grupy całkowicie dostępne. Pośrednio można wysunąć wniosek, że wskazane 

środki komunikacji są dostępne również dla szerszej grupy osób z  autyzmem oraz z zaburzeniami 

pokrewnymi i zasadnym jest ich powszechniejsze wykorzystanie w procesie aktywizacji zawodowej, 

prowadzonej z użyciem komputera, szkoleń tematycznych oraz doraźnej pomocy świadczonej wobec 

osób dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń. 

 

CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY INTERNETOWEJ KRAINAOZA.ORG I KRAINAOZA.PL 

Wnioski z przedstawionych badań stały się podstawą do przygotowania – na zlecenie Fundacji 

Wspólnota Nadziei w Więckowicach (por. Bolak, 2015; Wąsik, 2015) - moderowanej platformy 

internetowej. Partnerami ponadnarodowymi przedsięwzięcia są: belgijskie s towarzyszenie WAI-NOT 

oraz Uniwersytet Thomas More (KU Leuven). Stowarzyszenie WAI-NOT od lat angażuje się w społeczną 

inkluzję osób z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzi podobną, adresowaną do młodych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami komunikacyjnymi, platformę internetową w języku 

flamandzkim w Belgii.  

Nazwa Platformy: Kraina OZA odwołuje się do pierwszych liter słów: Kariera • Rozwój • Aktywizacja 

• Innowacyjność • Niezależność • Akceptacja Osób z  Autyzmem. Platforma składa się z dwóch portali. 

Pierwszy - KrainaOza.pl - przeznaczony jest dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, 

natomiast adresatami drugiego - KrainaOza.org - są wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

autyzmu, bez względu na to, czy mają one na co dzień jakikolwiek kontakt z osobami autystycznymi, 
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czy też pragną jedynie wymienić swoje poglądy i opinie na tematy związane z autystycznym spektrum 

zaburzeń. 

 
Ogólna charakterystyka portalu KrainaOza.pl  

Portal dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi został zaprojektowany w taki sposób, aby 

spełniać potrzeby poznawcze swoich odbiorców i aktywizować ich w możliwie największej ilości 

aspektów funkcjonowania. Na stronie głównej znajdują się zatem linki do takich działów, jak: 

Aktualności, Czat, Poczta, Czas wolny, Zawody, Szkolenia, Oferty pracy, Grupy i organizacje, Pytanie 

miesiąca. Można zauważyć, że proporcjonalnie najwięcej uwagi poświęcono aktywizacji społecznej 

(Czat, Poczta, Pytanie miesiąca) oraz zawodowej (Zawody, Szkolenia, Oferty pracy). Relatywnie mniej 

miejsca na platformie zajmuje problematyka wypoczynku i relaksacji oraz uczenia się przez zabawę 

(Czas wolny), a także aktualne informacje o świecie (Aktualności). Taka organizacja portalu 

uwarunkowana jest jednak ściśle specyfiką funkcjonowania osób z autyzmem, których problemy 

komunikacyjne stanowią istotną barierę społeczną, przy zarazem wyraźnej u niektórych osób, 

potrzebie kontaktów interpersonalnych, częściowo zapośredniczonych przez środki multimedialne. 

Dorosłe osoby z autyzmem dotyka także  wyraźnie problem trudności w znalezieniu zatrudnienia 

(poważne kłopoty występują często już na etapie rozmów kwalifikacyjnych) i ogólnej orientacji 

w miejscu pracy. Należy jednak zaznaczyć, że treści jakie osoby autystyczne odnajdują na platformie 

są dobierane i opracowywane w takiej formie, by dostrzegająca je osoba mogła jednocześnie bawić się, 

rozwijać wiedzę o otaczającym świecie i poszerzać swoją samodzielność, dzięki zdobytym 

wiadomościom i doświadczeniom.   

 

Aktywizacja społeczna 

Istotną rolą portalu jest zapewnienie osobom autystycznym bezpiecznej przestrzeni do 

nawiązywania kontaktów społecznych i aktywizowanie ich do takiej formy komunikacji (w  przypadku 

osób wyżej funkcjonujących może okazać się ona inspirująca i przygotowująca do nawiązywania 

satysfakcjonujących interakcji bezpośrednich). We współczesnym - powszechnie wykorzystującym 

media elektroniczne - społeczeństwie, wysyłanie i odbieranie maili czy prowadzenie rozmów na czacie 

stało się częścią społecznego, codziennego życia, a  w konsekwencji jeszcze jednym kryterium, 

w którym wyraża się niepełnosprawność osób autystycznych, w większości dotychczas nie 

uczestniczących w tego typu komunikowaniu się. Umożliwienie im wysyłania i odbierania poczty czy 

prowadzenia konwersacji na czacie staje się zatem realnym przejawem normalizacji życia tej grupy 

niepełnosprawnych. Normalizacji pojmowanej nie jako „prowadzenie na tyle normalnego życia na ile to 

możliwe”, ale „tryb życia dostosowany do (…) specyficznych ograniczeń i pozwalający stworzyć 

otoczenie, w którym [osoby niepełnosprawne] mogą (…) realizować codzienne czynności, zgodnie z ich 

własnymi pragnieniami i umiejętnościami” (Morgan, 2004, s. 63).  

Osoby z autyzmem zaraz po zalogowaniu się (w obecności asystenta w przypadku osób gorzej 

funkcjonujących poznawczo) mogą komunikować się, jak też korespondować mailowo, zarówno 

z innymi autystycznymi osobami, jak też osobistymi asystentami czy członkami rodziny. Mimo, iż ta 

opcja na portalu wydaje się być przewidziana i zaprojektowana dla osób sprawnych intelektualnie, 

może istotnie wpłynąć na jakość życia osób gorzej funkcjonujących, np. nie posługujących się 

komunikacją werbalną, ale za pomocą piktogramów. Środowisko osób rozumiejących je i zdolnych do 

wejścia w jakiekolwiek interakcje jest na ogół bardzo wąskie, gdyż ogranicza się do najbliższej rodziny, 

asystentów i terapeutów oraz ewentualnie niewielkiej liczby autystów, uczestniczących w tych samych 
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warsztatach terapii zajęciowej lub innych formach pomocy, prezentujących te same objawy i w związku 

z ich nasileniem komunikujących się za pomocą tych samych piktogramów. Portal stwarza możliwość 

poszerzenia grona osób, z którymi komunikacja w takiej postaci jest możliwa, zdobywania doświadczeń 

z nowymi partnerami interakcji, co nie pozostaje bez wpływu na ogólny rozwój umiejętności 

komunikacyjnych. Zakładka Pytanie miesiąca stanowi formę specyficznego forum dyskusyjnego, 

w ramach którego osoby z autyzmem mogą wymieniać opinie lub udzielać sobie wzajemnie odpowiedzi 

na nurtujące je pytania.  

 

Aktywizacja zawodowa 

Istotną rolą portalu Krainaoza.pl jest aktywizacja zawodowa osób z autyzmem oraz ułatwienie im 

organizacji samych starań o pracę (por. Bolak, 2015), a później adaptacji w  uzyskanym miejscu pracy. 

W zakładce Zawody zainteresowani znajdą wzbogacone fotografiami charakterystyki zawodów, które 

przez samych badanych autystów zostały wskazane jako najbardziej atrakcyjne i adekwatne do 

możliwości oraz ograniczeń osób ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu. W zakładce Oferty 

pracy znajdują się konkretne propozycje zatrudnienia, pozyskane od potencjalnych pracodawców, 

natomiast otwierając zakładkę Szkolenia i logując się na niej zainteresowany może wybrać konkretne 

szkolenie e-learningowe, przygotowujące go np. do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
Relaks i wypoczynek 

Zakładka Czas wolny podzielona została na cztery obszary: Przepisy kulinarne, Gry, Ciekawe 

miejsca oraz Dowiedz się więcej. Jej zawartość pozwala zatem, wbrew pierwszemu skojarzeniu, jakie 

nasuwa nazwa, nie tylko przyjemnie zorganizować wolny czas, ale też nabywać potrzebne umiejętności 

i poszerzać osobistą wiedzę. 

Przepisy kulinarne zostały opracowane w formie umożliwiającej, także osobom słabiej 

funkcjonującym intelektualnie, stopniowe przygotowanie posiłków o zróżnicowanym stopniu 

skomplikowania. W przypadku każdego przepisu cała procedura została podzielona na wyraźnie 

wyodrębnione etapy, zaopatrzone dodatkowo w fotografie, obrazujące najpierw potrzebne składniki 

oraz narzędzia kuchenne, a następnie sposób wykonania poszczególnych czynności. Dla osób nie 

posługujących się pismem, oprócz fotografii zamieszczono także piktogramy. 

W zakładce Gry zamieszczono również, zgodnie z sugestiami badanych i rezultatami innych badań 

(Mazurek, 2013), zadania edukacyjne. Umożliwiają one transfer tych umiejętności, które użytkownicy 

portalu nabyli w codziennym życiu, w szkole lub podczas warsztatów na inne sytuacje o zbliżonej 

strukturze (np. Znajdź i posegreguj, Budowlaniec) lub też ich doskonalenie (np. gra Ubieranka). 

Niektóre gry rozwijają precyzję, spostrzegawczość, percepcję wzrokowo- przestrzenną lub słuchową. 

Dzięki zasadzie stopniowania poziomów trudności te same gry są atrakcyjne i adekwatne zarówno dla 

słabiej, jak i wysokofunkcjonujących autystów, co znacznie poszerza funkcjonalność portalu.  

Zakładki Ciekawe miejsca oraz Dowiedz się więcej służą przede wszystkim poszerzaniu horyzontów 

i ubogacaniu doświadczeń poznawczych osób z autyzmem. Pierwsza zawiera opisy miejsc wartych 

odwiedzenia i zabytków zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. O jej inspirującej 

i aktywizującej roli może świadczyć fakt, że część prezentacji i opisów została przygotowana przez 

same osoby autystyczne. W drugiej części można znaleźć ciekawostki i informacje na różne tematy 

(np. jak wyglądają hotele dla pszczół i ile lat ma popularna także w Polsce pizza Margherita). Warto 

zauważyć, że dla osób autystycznych, z  racji posiadanych przez nie często bardzo wąskich 
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i specyficznych zainteresowań, zakładka ta może stać się istotnym źródłem, niekiedy bardzo 

specjalistycznych, informacji. 

Funkcję typowo informacyjną pełni zakładka Aktualności. Należy jednak zauważyć, że nie jest ona 

serwisem informacyjnym, typowym dla większości portali internetowych. Różni się ona przede 

wszystkim strukturą i formą podania treści. Informacje podzielone zostały bowiem na dwie grupy: 

Aktualności, zawierające bieżące wiadomości, oraz Archiwum, w którym można odnaleźć istotne 

informacje z wcześniejszych okresów. Każda wiadomość posiada tytuł oraz krótkie zdjęcie 

sygnalizujące zawartość; nie wyświetla się zatem automatycznie, ale wymaga kliknięcia. Takie 

rozwiązanie ułatwia odszukanie ważnych dla danej osoby treści, chroniąc ją przed męczącym natłokiem 

niepożądanych i zbędnych informacji. Oprócz najistotniejszych wiadomości, mających poważne 

znaczenie dla kraju, bądź lokalnego regionu, osoby z autyzmem mogą w zakładce znaleźć informacje 

o aktualnych wydarzeniach, dotyczących bezpośrednio ich środowiska (np. w czerwcu 2014 roku – 

o premierze spektaklu ,,Paradiso” w  Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, w którym obok profesjonalnych 

aktorów wystąpili podopieczni Fundacji Wspólnota Nadziei ,,Farma Życia” w  Więckowicach, o płatnych 

stażach dla osób z niepełnosprawnością lub o happeningu ,,W  chmury dla autyzmu”). 

Sam portal adresowany dla osób autystycznych opracowany został w taki sposób, aby użytkownicy 

mogli na bieżąco, dowolnie modyfikować jego formę w możliwie jak najszerszym zakresie, zależnie od 

pojawiających się aktualnie potrzeb. Istnieje w każdym momencie możliwość zmiany koloru tła ekranu 

(alternatywne kolory to niebieski, zielony i czerwony), a także wyboru opcji zapewniającej kontrast. 

Zależnie od poziomu opanowania techniki czytania i stopnia rozumienia czytanej treści można łatwo 

włączyć lub wyłączyć opcję lektora, jak również wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki. Całość 

merytoryczna portalu w całości opracowana jest w formie piktogramów, z których korzystanie nie 

wymaga uruchamiania żadnej dodatkowej opcji. Wystarczy, że użytkownik odpowiednio pokieruje 

kursorem, wybierając interesujący go wyraz. Rozwiązanie takie wydaje się mieć, oprócz łatwości 

w zastosowaniu dla samych autystów, jeszcze jeden walor. Sprzyja ono popularyzowaniu piktogramów, 

wykorzystywanych bez dodatkowych opłat, wśród osób z autyzmem nie posługujących się nimi, jak 

i wśród pełnosprawnych użytkowników portalu, co może wywierać pozytywny wpływ na przełamywanie 

lęku i oporu przed podejmowaniem prób inicjowania kontaktów z  osobami gorzej funkcjonującymi. 

 
Ogólna charakterystyka portalu KrainaOza.org 

Portal KrainaOza.org w zamyśle twórców ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń i dzielenia 

się przykładami tzw. dobrych praktyk przez osoby w różnym stopniu zainteresowane zagadnieniem 

autyzmu, a w szczególności przez rodziców, terapeutów, studentów i naukowców, a także 

pracodawców. Na portalu zamieszczone są m. in. informacje o przepisach prawa dotyczących 

zatrudniania osób z autyzmem, akty prawne w tym zakresie, informacje o aktualnych działaniach 

podejmowanych w projekcie, dobre praktyki firm , które już zarządzają różnorodnością poprzez 

zatrudnianie osób z autyzmem, listę miejsc przyjaznych osobom z autyzmem, artykuły, etc. 

(KrainaOza.org). Interesującą formą, wyróżniającą portal KrainaOza.org spośród wszystkich innych 

platform i for dyskusyjnych, poświęconych tematyce autyzmu jest umożliwianie uczestnictwa, po 

uprzednim zalogowaniu się, w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie komunikacji 

z osobami z autyzmem i znajomości specyfiki ich funkcjonowania oraz możliwości zatrudniania osób 

autystycznych. Studenci poszukujący wykazów  filmów czy recenzji ciekawych książek, dotyczących 

autystycznego spektrum zaburzeń mogą bez logowania się kliknąć na linki, w których znajdą sugestie 

od moderatorów i innych użytkowników.  
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Warto zauważyć, że portal KrainaOza posiada własną stronę na Facebook’u. Od dnia jej założenia, 

27.03.2013 roku, w ciągu dwóch lat zanotowano ok. 800 „polubień”. Ta liczba, zważywszy na fakt, iż 

dorosłym osobom z autyzmem poświęcane jest stosunkowo niewiele uwagi, zarówno w literaturze 

naukowej, jak i publikacjach popularnonaukowych, świadczy o tym, że platforma i obydwa 

charakteryzowane portale już obecnie pełnią swoją funkcję popularyzowania zagadnienia autyzmu 

i wiedzy o funkcjonowaniu oraz postępowaniu z  dorosłymi osobami z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi.   
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KrainaOza.org and KrainaOza.pl Internet Platforms as a form of support in meeting the educational and 
professional training needs in highly functional autistic persons 

 
Summary: The article sets out to describe the results of the author’s own study based on the cognitive autism 
theory and carried out to prepare the following Internet platforms: KrainaOza.org and KrainaOza.pl. As it attempts 
to shed light on the educational and professional training needs in autistic persons, the study presented in the 
article takes account of the fact that autism, on the one hand, is an important part of an autistic person’s identity, 
and on the other, a concealed form of his or her disability . 

The study presented in the article used qualitative study methods and was carried out on a group of 20 autistic 
adults with either a moderate or a high recognised level of disability. It utilised both one-to-one and panel 
interviews, which overall amounted to around 40 hours of interviews and were carried out with the participants in 
the Project PI-PWP Edu – Autyzm nr WND-POKL.07.02.02-12-022/11 following the recruitment process conducted 
by the Wspólnota Nadziei Foundation. 

The conclusions from the study were used as a basis for an Internet platform which is presented in detail in the 
latter part of the article.  

The platform is intended to provide educational support to highly functional autistic persons, employers, 
teachers (academic teachers included) and students. It is also designed to provide easy access to a wide range of 
information on autism and to serve as a database with employment opportunities for autistic persons. It also 
presents more detail about their work and their functioning as well as advice on how to communicate with autistic 
persons. The content presented by the platform is designed for autistic persons and has been translated into 
pictograms Sclera, which guarantees optimum communication with autistic persons. 
 
Kee words: autism, e-inclusion, “Kraina OZA” web platform 

 
 


