
 
האוניברסיטה הפתוחה 

 דיקן הסטודנטים

 ________________________________________________________________________________

 ש דורותי דה רוטשילד "הקריה ע, האוניברסיטה הפתוחה

 43107רעננה , 808 ד "ת ,1האוניברסיטה ' רח 

 09-7780634.פקס, 09-7781501.טל

  danakas@openu.ac.il :דואר אלקטרוני, http://www.openu.ac.il/Dean: כתובתנו באינטרנט

                                                                                                                                                                                                                              

 !ה /מנחה יקר

המלצות שיקלו על סטודנט זה  לומד סטודנט לקויי ראיה להלן מספרבמידה ובקבוצתך 

יישום המלצות אלו יסייע בהסרת מכשולים וקשיים . ויאפשרו את השתלבותו בכיתה

 . ויתרום להצלחתוו העומדים בפני

 אנא זכור כי אין ביכולתו של הסטודנט לקרוא את , במידה והינך נוהג לרשום על גבי הלוח

הקראת הכתוב על הלוח במהלך הכתיבה או אחריה .  עקוב אחר דבריךהכתוב ובמקביל ל

 .לסייע רבות היכול

  שימוש במהלך בהם נעשה סטודנט לקויי ראייה יתקשה בהפקת תועלת מאמצעים ויזואליים

 .קטעי קריאה, חלוקת  דפים, הקרנת שקופיות, מצגות: השיעור כגון

טקסט הכתוב לפני השיעור על מנת לקבל מראש את הבמידת האפשר יש לאפשר לסטודנט 

, ךלקחת חלק פעיל בשיעורי יתאפשר לסטודנט, כך. א אותו באופן המותאם לוושיוכל לקר

 .מיותר ז זמןובזבנע ממנו מיו ולהשתתף להאזין

 הסטודנט לקוי הראייה איננו מסוגל לראות , כאשר נעשה שימוש במצגת והכיתה מוחשכת

 .  לומר מספר מילים בעל פה כהקדמה למצגת על מנת להקל על הסטודנטמומלץ . את המוצג

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

חשוב לגלות סובלנות והבנה כלפי אמצעי הנגשה . כך באדם רואה על מנת לשכתב את השיעור

 .אלו

 בכדי להקל עליהם . ראת מסך לקריאת הודעות מיילסטודנטים עיוורים נעזרים בתוכנות הק

 .PDF  התוכנה אינה קוראת קבצי. יש לשלוח את ההודעות בכתיב מלא וללא סימני הבעה

  באתר הקורס בעזרת קורא המסך להכנס לקבוצות הדיון לקוי הראיה יכולתו של הסטודנט

 .ילן יש לשלוח במי"הודעות חשובות כגון שינוי מועד הגשת ממ .מוגבלת

 

עיוורים בלימודים אקדמאיים פותחת בפניהם צוהר / הצלחתם של הסטודנטים כבדי ראייה

 .לעולם התעסוקה ולהשתלבות חברתית מוצלחת

 

 !תתקבל בברכה  -מודעות לנוכחות הסטודנט לקויי הראייה ופתיחות לשונותו 

 .נתן לפנות אלי בשאלות נוספות או במידה ונתקלת בקושי בהנחיית הסטודנט
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