
 

Pomoc w ramach edukacji szkolnej 
 
Szanowni rodzice i opekunowie prawni! 
  
Państwa dziecko uczęszcza do szkoły powszechnej i stwierdzono u niego wadę słuchu. 
Niesprawność słuchu może być powodem wielu problemów występujących w codziennym 
życiu szkolnym. 
 
 
Udzialamy konsultacji ... 
 
… na pytania dotyczące wady słuchu i technologii słyszenia: 
Państwo mogą się do nas zwrócić z wszelkimi pytaniami związanymi z wadą słuchu, z którymi 
spotyka się dziecko w codziennym życiu szkolnym. Udzielamy również porad nauczycielom 
dziecka, jak i wskazówek jak można optymalnie wspierać dzieci z wadą słuchu, tak aby było 
im możliwe maksymalne czerpanie nauczanego materiału szkolnego. Udzielamy również 
odpowiedzi na pytania związane z techniką słyszenia. W razie potrzeby jesteśmy gotowi 
odwiedzić dziecko w jego szkole. 
 
… na temat rekompensaty niedogodności: 
Często pojawiają się w szkole dziecka niedogodności spowodowane jego wadą słuchu. 
Staramy się je tak zminimalizować i rekompensować by były jak najmniejsze. Rekompensata 
ta przedstawia się różnie, jednym z przykładów jest zaoferowanie dziecku więcej czasu 
podczas pisania klasówek i prac klasowych. Każdy uczeń z wadą słuchu ma prawo do 
otrzymania takiej rekompensaty niedogodności. Pomoc ta będzie organizowana przez 
nauczyciela klasowego wspólnie z nauczycielem pedagogiki specjalnej. 
 
… w sprawie regularnej pomocy dla dziecka: 
Jednorazowa konsultacja zazwyczaj nie jest wystarczająca. W takim przypadku przysługuje 
państwa dziecku wsparcie poprzez pedagogikę specjalną z wyszczególnieniem na obszarze 
słuchania i komunikacji. To z kolei upoważnia dziecko do tak zwanego „wspólnego 
nauczania“, co oznacza, że nauczycielka lub nauczyciel naszej szkoły będzie towarzyszył raz w 
tygodniu podczas lekcji w jego szkole. Tym sposobem może dziecko otrzymać wszelką w jego 
nauczaniu nieodzowną pomoc. Udzielamy również wskazówek, porad nauczycielom dziecka. 
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma również możliwość uczęszczania do 
naszej szkoły. Prosimy o kontakt o ile mają państwo ochotę zapoznać się z naszą szkołą. 
O tym, czy dziecko jest objęte takim rodzajem nauczania i wszelką pomocą z tym związaną, 
stwierdza się za pośrednictwem specjalnej metody, trybu (tak zwanego AO-SF, który 
stwierdza konieczność pedagogiki specjalnej z wyszczególnieniem słuchania i komunikacji.) 
W tym przypadku proszę zwrócić się do administracji szkoły państwa dziecka lub proszę 
skomunikować się bezpośrednio z nami. 
 
  



 

 
Państwo mają jeszcze dalsze pytania? 
Proszę nawiązać z nami kontakt, bardzo chętnie pomożemy! 
 
 
Frau Christiane Segbers 
Telefon: 02151-65 60 80 
Mail: christiane.segbers@lvr.de 
Fax: 02151-65 60 8-119 

 


