Детето с увреден
слух в детската
градина и
училището
В помощ на учителя

Кратки насоки

Кои са децата с увреден слух и с
какви документи ще дойдат при
мен?
Децата с увреден слух са деца с пълна или
частична слухова загуба. Някои от тях носят
слухови апарати, а други са с кохлеарни
импланти. Част от децата използват
жестове за комуникация, но не е задължително
всички деца със слухови нарушения да ги
използват. Не всички деца отчитат речта
от устата, а за тези, които имат това
умение е важно да се осигурят подходящи
условия за отчитане. Не всички деца с увреден
слух не говорят. Някои деца говорят много
добре, а за други е нужна много работа, за да
имат разбираема реч. Важно е да отчетем
спецификите на всеки индивидуален случай, да
подходим с разбиране и знание към
съвместната ни работа. В повечето случаи
децата имат следните документи:
-аудиограма – използва цифрова система, за да
обозначи колко слух има и при какава честота,
разчита се от аудиолог
- телк
- епикриза
От тези документи можем да добием
представа за конкретното дете, но ако
имаме затруднения е добре да потърсим
съдействие от специалист. Това ще ни даде
информация за целите и задачите, които ще
поставим пред детето в обучителния процес.

Какво трябва да знам за увредения
слух?
Слуховата загуба е в различни степени и се
определя в стойности db (децибели):
Лека – 26-40 dB – Изпитва трудности при
чуването на тиха реч и разговори в шумна
обстановка
Умерена – 41-55 dB – Изпитва трудности в
разбирането на разговорна реч, особено при
съпътстващ околен шум
Умерено-тежка – 56-70 dB – Значително е
засегната яснотата на речта. Тя трябва да е
силна, за да бъде чута
Тежка – 71-90 dB – Невъзможност да се възприема
реч с нормална сила. Възможно е да се чуват само
силни викове или технически усилена реч
Над 90 dB – Невъзможност ясно да се възприеме и
разбере реч дори и чрез техническо усилване

Какаво трябва да знам за слуховия
апарат?
Най-ефективен при деца, които имат
остатъчен слух. Апаратът увеличава силата
на звука и акустичното възприятие. Не може
да компенсира слуховата загуба на 100%.
Засилва звуците от околната среда. Детето
може да носи 2 слухови апарата. Ползата на
слуховия апарат зависи от времето на
настъпване на слуховата загуба, от
степента на слуховата загуба, както и от
навиците за носене на апаратите. Понякога
отливката (частта, която ляга в ухото) се
размества и се чува специфичен пищящ звук.
Необходимо е отливката да се намести и да
легне на правилното място. Тогава
пищенето спира.

Какво трябва да знам за кохлеарния
имплант?
Комплексно електронно устройство, което
компенсира нефункциониращи части от
вътрешното ухо (или компенсира увредения
кортиев орган). Устройството стимулира
слуховия нерв и се поставя оперативно. Състои
се от 2 части (външна и вътрешна), като
външната част е разположена върху главата на
детето и по нея може да се ориентирам за
липсата на батерия.Ако детето си махне
импланта или няма батерия, то не чува.

Как да говоря с детето с увреден слух? Къде да го
разположа в стаята? Как да обясня на другите деца?
Ако детето използва жестов език, какво означава
това за мен?

-Желателно е да се запозная с основни жестове – това ще улесни
работата ми с детето
-Използвам умението на детето да отчита – стремя се да говоря ясно
и отчетливо
-Не обръщам гръб
-Записвам важното на дъската, повтарям информацията
-Привличам вниманието на детето преди да заговоря
-Използвам кратки изречения, при възможност използвам визуални
средства
-Общувам с детето както с всяко дете от групата/класа – не
изразявам съжаление за това, че детето не чува
-Осъществявам зрителен контакт и говоря с детето на нивото на
очите му
-Не викам – викането не помага за по-добро чуване, говоря ясно и
отчетливо
-Спазвам дистанция, която да позволи на детето да ме вижда добре
-Насърчавам го да говори с мен и да ме информира ако има трудности или
нужда от съдействие
-Разполагам детето на мястото, от което ще получи най-добра
слухова и визуална информация, далеч от шума на климатика, вратите и
прозорците
-Обяснявам на другите деца специфичното при слухово нарушение,
научаваме заедно основни жестове, каня възрастни глухи хора, които да
разкажат на децата своята история

Как да работя с родителите? Какво да
направя ако родителите също не
чуват?

Поддръжка на слуховия апарат/кохлеарен имплант
докато детето е в детската градина/училището –
питам родителите за особеностите и какво да
наблюдавам (например индикация за липсата на
батерия), както и какви са показанията при
активности и какво да направя (например
изпотяване, удър, зрителни сигнали, инструкции и
т.н.)
Изпозлвам писмена комуникация
Жестов преводач – вероятно родителите
използват такъв или могат да се свържат с такъв
при нужда
Екипна работа и връзка със специалистите,
работещи с детето – търся контакт със
специалистите (рехабилитатор на слуха и говора,
ресурсен учител, логопед, психолог),работещи с
детето за постигане на максимални резултати,
работя в екип с тях и родителите.

Къде да насоча родителите за
допълнителни занимания?

Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – София-град
организира Лятна програма
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
(АРДУС) – организират различни дейности в
подкрепа на децата с увреден слух и техните
семейства
Образователен център „Яника“
Академия „Анди и Ая“
Други

Изготвил: Невена Николова nnikolova@rcsf.bg

Към кого да се обърна, когато не знам
какво да направя?

Връзка със специалистите, работещи с детето:
Специалистите, работещи в детската градина/
училището
Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование
Жестов преводач
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
(АРДУС)
Военномедицинска академия
ИСУЛ
Други специалисти на регионално ниво

