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 ) سیستم یاري گري:9
در کالس می توان از یـک دانـش آمـوز               

ممتاز براي کمک بـه فـرد داراي اخـتـالل              
 پردازش شنیداري مرکزي، یاري گرفت.

کمک می تواند شامل : یادداشت بـرداري          
(از طریق قرار دادن یک کاربـن )، طـرح              
هاي گروهی کوچک، معلم خصوصی و ...          

 باشد.
 ) انطباق هاي کالسی:10 

درس هاي کالسی یا تـکـالـیـف مـی               
توانند ضبط شوند، تا کودك از این طریـق         
 بتواند مطالب را در یک زمان دیگر بشنود.
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 ) کاهش حواس پرت کن ها:١
در هنگام آموزش، بویژه آموزش مفاهیم جدید و ارائه                

تکالیف، سر و صداي بلند و حواس پرت کن هاي بینایی را      
تا حد امکان کاهش دهید. قبل از ارائه تکالیف ، کنار                 
کودك بایستید و اسمش را صدا بزنید و یا شانه هایش را             
لمس کنید، تا مطمئن شوید که او به شما توجه دارد.                
استفاده از نام دانش آموز در طی مدت آموزش باعث می             

 شود تا همچنان حواسش جمع بماند.
هنگام ارائه هاي کالمی ، فعالیت هاي حرکتی را کاهش            
دهید( مثال هنگامی که کودك در حال نقاشی یا رنگ              
آمیزي است، از آموزش اجتناب کنید) . همچنین استفاده          
از گوشیها یا پالگهاي کاهنده صدا ، می تواند دانش آموز             
را براي حذف حواس پرت کن ها در موقعیت کالس،                
کمک کند. اگر چندین جفت از گوشیها در کالس موجود           
باشد، دانش آموز مبتال به مشکالت پردازش شنیداري ،            

 احساس تنهایی و جدا بودن را نمی کند.
 ) بهترین موقعیت کالسی: 2

موقعیتی را براي نشستن کودك در کالس انتخاب                 
کنید که دور از حواس پرت کن هاي شنیداري و دیداري            
( مثل پنجره هاي باز، راهروها، تهویه کننده هاي هوا،               
رایانه و... ) باشد. شما می توانید به مرور زمان به بهترین              

 موقعیت براي هر دانش آموز دست پیدا کنید.
 

 ) نوع ارائه صحبت با کودك:3
از دادن دستورات متعدد بپرهیزید. تکالیف را به ساده ترین             
شکل ممکن ارائه کنید . حرکاتی که باعث تقویت پیام می               
گردند، مفید می باشند، اما اشارات و حرکات اضافی در هنگام           
ارائه پیام ، حواس کودك را پرت می کند. صحبت کردن به               
صورت آرام و شمرده ، مهارتهاي درك شنیداري را بهبود               
میبخشد. سعی کنید به صورت شمرده ، در سطح راحت                
شنیداري و با استفاده از کلمات موجود در گنجینه لغات                

 دانش آموز صحبت کنید.
 ) تغییر مطالب آموزشی:4

قبل از شروع جلسات جدید، مطالب گذشته را مرور کنید.  با             
این کار هم احساس موفقیت را در کودك ایجاد می کنید و               
هم او را براي تلفیق اطالعات جدید آماده میسازید .                    
خواندنیهاي از پیش تعیین شده و تکالیف خانه نیز در هنگام            
معرفی مفاهیم و عناوین جدید می توانند کمک کننده باشند.          

این را  ‹‹،››بخوان‹‹،  ››گوش کن ‹‹استفاده از جمالتی مانند       
، می تواند به منظور نشان دادن یک پیام         ››بخاطر داشته باش!  

 مهم ، موثر باشد.
 ) وسایل کمک آموزشی:5

شامل پروژکتورها، کامپیوترها، نرم افزارها و تکنولوژي روزآمد         
می توانند به منظور تکمیل ارائه هاي کالمی معلم و نیز                  
استفاده از یک روش دیگر به جز مسیر شنوایی ، موثر باشند.             
ترکیب شیوه هاي شنیداري و دیداري ، می تواند همه دانش             
آموزان کالس را بهره مند سازد. تکلیف هاي مکتوب نیز می             
توانند در ارتباط با ارائه هاي کالمی، به منظور کمک به دانش            

 آموز در دنبال کردن دستورات ارائه شوند.
 
 

 ) خستگی شنیداري:6
دانش آموزان مبتال به مشکالت شنوایی مرکزي، زودتر و            
راحت تر از سایر دانش آموزان از طریق محرکات خارجی            
کالس و حواس پرت کن ها خسته می شوند. معلمین خود          
را با شرایط کودك در حالت خستگی، مطابق کنند.                
( اجتناب از درخواست تکالیف شنیداري ، هنگامی که              

 دانش آموز خسته است).  
 ) کنترل درك:7

معلم باید مراقب نشانه هایی چون: عدم توجه، کاهش              
تمرکز یا درك باشد. در صورت نیاز ، تکالیف باید براي               
دانش آموز تکرار شده و یا به نحوي ساده تر بیان شوند. از              

کردن را    طرف دیگر داشتن یک کنترل خوب، عادت گوش       
در کودك بهبود می بخشد چون دانش آموز می داند که             
گاهی از او خواسته می شود تا تکالیف را تکرار کرده و یا               

 انجام دهد.
 ) حمایت:8

تعداد زیادي از دانش آموزان مبتال به مشکالت پردازش                   
شنوایی مرکزي به دلیل مقایسه با دیگران و یا نگرانی سایرین از            
عملکرد آنها در مقابل همکالسی هایشان ، دچار عدم اعتماد به             
نفس یا کاهش عزت نفس می شوند. توانایی این کودکان نباید             
با سایر دانش آموزان مقایسه شود و هر کاري که به طور موفق               
از سوي کودك انجام می شود( حتی اگر براي سایر دانش                 

 آموزان عادي و معمول باشد) باید تقویت و تشویق گردد.
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