Já, učitel cizího jazyka dítěte se sluchovým postižením

?

Hola,

cómo estás?

Can you hear me?

Právě jste se dozvěděl/a, že máte ve skupině dítě se sluchovým postižením?
Může i nemusí. Záleží na tom, jak toto dítě

No ano.

slyší a komunikuje. Ale pozor, kvalita řeči dobře

Jak na to?
Bude se má výuka
něčím lišit?

kompenzovaného dítěte může být stejná jako
u jeho slyšících vrstevníků. Žádná kompenzační
pomůcka ale nenahradí zdravý sluch.

Jsou oblasti, ve kterých bude třeba toto dítě podpořit více.

Největším kamenem úrazu
jsou reprodukované poslechy.

V tom případě je třeba všechny poslechy
spojit s vizuální podporou.

Vážně? Ale s těmi pracujeme každou hodinu!

Jak na to, se dozvíte na další straně.

jak usnadnit poslech?

Tak jestli špatně slyší, dám to víc nahlas.

FM systémy jsou technické pomůcky, které přenáší hlas učitele přímo do
sluchadla či procesoru kochleárního implantátu dítěte se sluchovým postižením. Skládají se z vysílače (mikrofon) a přijímače. Dítě má pocit, jako byste
mu mluvili přímo do ucha. Pro více informací se podívejte na metody a videa
projektu Zážitkem k porozumění.

Radši ne, vysoká hlasitost může snižovat kvalitu
a srozumitelnost poslechu ve třídě.

Co by ještě dítěti se sluchovým postižením mohlo
usnadnit výuku cizího jazyka?

když je to moc nahlas, tak se to ve
třídě různě tříští a já rozumím ještě hůř.

Komunikační pravidla. Mrkněte do brožurky Já, učitel
dítěte se sluchovým postižením nebo na náš web.

řešením je vizualizace.

Na některých školách využívají tzv. jolly phonics. Systém gest,
Dítě se sluchovým postižením bude

K poslechu dejte dítěti text, aby si jej

které jsou spojená s určitými zvuky. Využívání těchto gest usnad-

nejlépe rozumět, pokud budete mluvit

mohlo číst.

ňuje výuku výslovnosti i porozumění.

přímo vy. Ještě lépe porozumí, pokud
budete využívat FM systém.

Poslech i s textem dejte dítěti domů,
aby si jej mohlo vyslechnout v akus-

Pokud je součástí po-

ticky lepších podmínkách a vícekrát.

slechu hudba na pozadí,
bude porozumění mnohem
náročnější.

Poslech si nejprve
společně přečtěte,

DALŠÍ MOŽNOSTI VIZUALIZACE
Tvořte si s dětmi vlastní výukové materiály.
Spolu s dětmi si popište věci ve třídě (opatřete je cedulkami s jejich
názvy v daném jazyce).
Základní fráze, které opakovaně používáte, můžete mít napsané
na kartičkách a dětem je zároveň ukázat.

aby si dítě mohlo
pomoci odezíráním.

V některých případech je možné propojit

Místo poslechu můžete využít

interaktivní tabuli či televizi přímo

úryvky z filmů v původním znění

s kompenzační pomůckou dítěte. Zvuk tedy

s titulky.

neprochází reproduktorem dvakrát a je
srozumitelnější.

NOTÝSEK
velmi pomůže v domácí přípravě.
Vy nebo asistent do něj pište,
co jste dělali, co plánujete, co
jste si v hodině pustili za písničku, video atd. Rodiče pak mají
možnost s dítětem si doma
probranou látku zopakovat.

probírali jsme čísla
a zpívali jsme písničku
One potato,
two potatoes
(písničku s videem
najdete na YouTube)

angličtina:

zítra nás čeká
poslech, jeho
přepis je vložen
v pracovním sešitě

Mám rád, když na všechny dobře vidím.

Dobře se mi pracuje,
když máme lavice takhle

nebo jsme v kruhu.

Další informace najdete zde:

animace

metody

videohospitace

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

Mgr. Marína Štibrányi
hlavní metodička
mstibranyi@isheureka.cz
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