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Praca składa się z trzech części. W pierwszej omówiono podstawowe cechy
funkcjonowania uczniów niesłyszących i słabosłyszących w różnym wieku,
zwracając szczególną uwagę na różnorodność cech charakterystycznych dla tej
grupy oraz złożoność metod komunikowania się. Szczegółowo opisano także
specyfikę rozwoju i funkcjonowania językowego osób z wadą słuchu.

W drugiej części przedstawiono podstawowe aspekty surdoglottodydaktyki, jej
założenia, cele i modele oraz związek ze współczesnymi tendencjami inkluzyjnego
postrzegania miejsca osób niesłyszących i słabosłyszących w społeczeństwie.
Rozdział zamyka przegląd badań dotyczących nauczania języków obcych osób z
wadą słuchu.

Trzecia część monografii ma charakter metodyczny i omawia organizacyjne oraz
prawne aspekty lekcji i zajęć językowych dla uczniów z wadą słuchu, formy
udostępniania treści zajęć, zasady prowadzenia lekcji i lektoratów, wykorzystanie i
zasady modyfikacji materiałów dydaktycznych oraz charakterystykę strategii
nauczania i uczenia się poszczególnych sprawności językowych. 

Książka w załączniku. 
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