Já, volnočasový pedagog dítěte
se sluchovým postižením

Právě jste se dozvěděl/a, že do vašeho kroužku bude chodit
dítě se sluchovým postižením.
Ne, vůbec ne.

A to vadí?

Ale bude fajn, když na to budete během kroužku myslet
a budete dodržovat komunikační pravidla.

A proč vlastně?

Každé dítě se sluchovým postižením je jiné a potřebuje různou míru podpory.
Může se vám i zdát, že nepotřebuje vůbec nic, protože kvalita jeho řeči je
srovnatelná s vrstevníky.
Měl/a byste ale vědět, že i velmi dobře kompenzované dítě se sluchovým
postižením neslyší tak dobře jako jeho slyšící kamarádi.

Takže co s tím?

Neupozorňujte příliš na dítě
se sluchovým postižením, ale
téma citlivě otevřete, aby

V úvodní hodině se s dětmi

se z něj časem nestalo tabu.

seznamte, a pokud se děti

děti by měly cítit, že jsou

vzájemně neznají, povídejte si

na kroužku v bezpečném

o různých odlišnostech.

prostředí.

Tak a teď, jak na KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA

Zamyslete se nad tím, v jakých prostředích se s kroužkem pohybujete...

Pro dítě, které si dopomáhá odezíráním, vytvořte nejlepší možné podmínky.
bla bla

... a jaký je tam hluk.

bla

Nezakrývejte
si ústa.

Nestůjte
zády k oknu.

venku

uvnitř
bla

bla

Bla

bla

bla

bla

bla

Při hovoru ve dvou se snižte
na úroveň jeho obličeje.

bla

Bla

Bla bla... bla... bla

A jo, to je hroz-

Všichni mluví přes sebe a já

Jděte rovnou
k věci, neblábolte.

Neotáčejte se
zády, když mluvíte.

Mluvte normálně, nekřičte
a nepřehánějte to s artikulací.

Opakujte odpovědi dětí.

Pokud něco dětem čtete nebo jim to pouštíte

Některé děti mluví potichu

z přehrávače, dejte dítěti se sluchovým postižením

či nesrozumitelně.

text, který může očima sledovat.

Pokud o něčem diskutujete, sepiště si hlavní body na
tabuli či velký papír.

Domluvte si gesta a signály pro neverbální komunikaci a ukončení činnosti.

Naučte děti, že mluví jen
jeden. Když se budou překři-

Ještě pár poznámek o tom, jak

kovat, podávejte si putovní

na to při diskuzích a práci ve

předmět. Kdo ho má, může

skupině dětí.

mluvit.

lektorce vůbec nerozumím.

Vizuální signály: spolu
s dítětem si domluvte
gesta či znaky pro instrukce,
které často používáte.
Ověřujte si, že vám dítě
se sluchovým postižením dobře rozumělo,
tím, že se ho doptáte.

ného štěbetání.

Dodržujte komunikační
pravidla (najdete je
v brožurce Já, učitel).
jak zvládat
poslechově náročné
prostředí

Mluvte tak, aby dítě se
sluchovým postižením
mohlo odezírat.

Hry a činnosti, které
s dětmi chcete dělat,
vysvětlujte názorně
a ukažte jim, jak na to.

FM technologie:
Můžete používat vy pro komunikaci s dítětem ve třídě, na procházce či exkurzi
(mikrofon by u sebe měl mít ten, kdo mluví).
Dítě se sluchovým postižením se může rozhodnout, komu je dá, podle toho,
s kým se zrovna baví.
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.

Závěrem

Usnadňuje to život!

Nezapomínejte na komunikaci!
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