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! ה /מנחה יקר

 המלצות שיקלו על סטודנט זה במידה ובקבוצתך לומד סטודנט כבד שמיעה להלן מספר

: ו בכיתההשתלבות ויאפשרו את

 כתיבת . סטודנטים המרכיבים מכשירי שמיעה מאבדים חלק מרצף המידע המועבר במפגש

 .שיעורצף הלעקוב אחר ר יהםתקל על מפגש וראשי הפרקים על הלוח בתחילת המפגשנושא ה

  כגון)הודעות חשובות בכתב על גבי הלוח  ן ציובכדי לודא קבלת הודעות יש להקפיד על: 

 ( .'שינויים בחומר הלימוד וכו, נים"הגשת ממ פרטים לגבי

 הזמין במידת האפשר מומלץ ל. לעיתים סטודנטים כבדי שמיעה נמנעים מדיבור בפני קהל

במידה ויש לו אחרי השיעור / לפני דקות  באופן אישי מספרסטודנט לפנות אליך את ה

 . שאלות

 לקרוא שמיעה איננו מסוגלכבד ההסטודנט  ,מוחשכת כיתהכאשר נעשה שימוש במצגת וה 

. ן למצגתקשרילים כהקדמה על מנת שיוכל ללכתוב מספר ממומלץ . את שפתי המנחה

  .לאפשר תאורה חלקית שתאיר אותך, אם ניתן הדבר: אפשרות נוספת 

 יכול לזהות אתהוא אינו  .תיצהשמיעה אינו מצליח לעקוב אחרי דיון קבוכבד נט הסטוד 

לעיתים , בדיון  מנסים להשתתףבמידה והם . הדובר ובדרך כלל לא יספיק לקרוא את שפתיו

שהדברים כבר נאמרו או שבעצם לא קראו נכון את שפתי הדוברים ולכן תגובתם אינה  קורה

מומלץ לחזור בקצרה על השאלות  .סובלנות במקרים כאלוורגישות  חשוב לגלות. מתאימה

 .הדובריםטענות ולסכם בסוף הדיון את עקרי 

 בחיבור מיקרופון קטן לגופו  מנחהשמיעה יזדקק לשיתוף פעולה מהכבד סטודנט ש ייתכן

עם מלווה מפגש ל יגיע סטודנטיתכן גם ש(. חלק ממערכת הגברה אישית)במהלך השיעור 

אנא קבלו זאת . מתרגמת לשפת סימנים -או לחילופין  מפגשתוכן האת  שיקליד עבורו

 .בהבנה

  יתכן שהסטודנט יפנה אליך בבקשה להקליט את תוכן השיעור על מנת שיוכל להיעזר אחר

הנגשה  אמצעיסובלנות והבנה כלפי  תגלוחשוב ל. כך באדם שומע על מנת לשכתב את השיעור

  .אלו

 

! תתקבל בברכה  -ופתיחות לשונותו יי השמיעה ומודעות לנוכחות הסטודנט לק

. דה ונתקלת בקושי בהנחיית הסטודנטלפנות אלי בשאלות נוספות או במינתן 

 

, בברכה                          

דנה כספי צחור                                   

עם צרכים מיוחדים  סטודנטים ראש  מדור                                                                       

דיקן הסטודנטים                                                                  

 

 


