Já, asistent pedagoga u dítěte se sluchovým postižením

Proč to
vlastně dělám?

Jak na to?

Vaším cílem je podpora
samostatnosti dítěte se
sluchovým postižením.

Pro začátek bude nejlepší, když se s dítětem seznámíte. Jak dobře slyší? Jak rozumí? jaká je míra jeho
kompenzace? Jakou má slovní zásobu? Z jakého
prostředí pochází?

UMÍ SI ŘÍCT O POMOC?

Je dobré vědět, že žádná kompenzační pomůcka nenahradí zdravé ucho.

Zaměřte se na to, jak dítě se sluchovým postižením reaguje v následujících situacích:
Při poslechu z reproduktoru

když nevidí mluvčímu do
tváře (nemůže odezírat)

na mimoškolních akcích

Když se probírá nové téma

když Učitel zadává úkol
V tělocvičně

Více dětí mluví najednou

když je hluk o přestávce

V kolektivu dětí

Všechny tyto situace mohou být pro dítě se sluchovým postižením obtížné.

Je nutné,
abychom
spolu seděli?

Jak usnadnit spolupráci rodiny, dítěte i školy, aby každý
věděl, co má dělat?

To záleží...

Každé dítě se sluchovým postižením je jiné. Pro někoho to bude nezbytné, někoho to spíš
omezuje v samostatnosti.

V mnoha školách si učitelé, asistent a rodiče vyměňují informace
pomocí notýsku.

... Záleží, jakou míru podpory to konkrétní dítě potřebuje.

Jak jednoduché

ČJ příští týden:

AJ:

a efektivní!

Přirovnání. Např.:

Zpívali jsme píseň

Bystrý jako liška,

Jingle Bells.

Všímejte si, jak ve výuce reaguje na pokyny učitele.

Pomalý jako šnek.

Viďte? Do notýsku může psát

Jak podpořit samostatnost dítěte se sluchovým postižením:
Určitě samostatnost dítěte nepodpoříte tím, že mu všechno naservírujete až pod nos.
Otázky formulujte tak, aby se dítě zamyslelo, a položte je ve chvíli, kdy máte pocit, že
se dítě ztratilo.
• Tak jak to jde?
• Potřebuješ s něčím pomoct?
• Jak máš vypracovat tohle cvičení?
Komunikaci si můžete usnadnit tím, že si s dítětem domluvíte
neverbální signály. Lehko se pak na dálku v hodině informujete,
zda je vše v pořádku.

Najděte si to na

Děkuji,
procvičovali jsme.

asistent, učitelé
i rodiče.
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Děkuji. Kde najdu text?
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www.koledy.cz
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Máte přestávku!

Přestávka může pro dítě se sluchovým postižením
Kolego, mohl byste s Pepíkem opravit toto cvičení?

představovat spoustu náročných komunikačních situací.

No jo, ale co s tím mohu dělat?
A můžete mi pomoci
Prosím, pomozte Aničce najít,

vystříhat tyto obrázky?

kde právě čteme.

Jste asistentem pedagoga, pomozte mu tedy s hladkým
chodem výuky v celé třídě.

Vždyť nemusíte jen dohlížet. Zapojte se s dětmi do her.
A pomáhejte dětem dodržovat komunikační pravidla.

Já mám ráda člověče, nezlob se.

Já rád hraji Dobble.

Závěrem

Usnadňuje to život!

Nezapomínejte na komunikaci!

Další informace najdete zde:

animace

metody

videohospitace

kontakt
Mgr. Leona Pejcharová
vedoucí projektu
lpejcharova@isheureka.cz

Mgr. Marína Štibrányi
hlavní metodička
mstibranyi@isheureka.cz

www.zazitek.zsheureka.cz FB: @zazitkemkporozumeni

