
Więcej sposobów, 
aby usłyszeć więcej 
słów podczas zajęć 
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Wygodne warunki do 
nauki – dla każdego

Jeśli w swojej klasie masz dziecko z wadą słuchu, to istnieje parę 
prostych sposobów dzięki którym możesz pomóc mu w  pełni 
uczestniczyć w zajęciach. Poprawa warunków akustycznych w klasie 
pomoże wszystkim uczniom - a  także Tobie. Zmniejszenie hałasu 
otoczenia i pogłosu sprawi, że nie tylko będzie Cię lepiej słychać, ale 
warunki pracy staną się lepsze. 

Chcemy podkreślić to jak ważne i proste jest zmniejszenie hałasów 
z  otoczenia i  pogłosu, a  zarazem jak istotna jest czysta mowa. 
Większość naszych sugestii zakłada przearanżowanie mebli 
i  dekoracji w  klasie, a  także proste modyfikacje dotyczące stołów 
i  krzeseł. Oprócz tego sugerujemy wprowadzenie nieinwazyjnej 
technologii. Przykładami tego są, niezwykle proste w  użyciu, 
mikrofony ReSound Micro Mic i  ReSound Multi Mic, które dają 
pewność, że dziecku z wadą słuchu nie umknie żadne słowo.

Jeśli korzystasz z iPadów podczas zajęć, każde dziecko z aparatem 
słuchowym ReSound Smart Up będzie w  stanie bezpośrednio 
odtwarzać sygnał wysyłany z iPada. 



Oto trzy proste kroki w stworzeniu 
przyjaznego środowiska do nauki 

MNIEJ HAŁASU

W Twoim otoczeniu jest więcej hałasów niż możesz z tego zdawać sobie 
sprawę. Stań nieruchomo na środku klasy kiedy jest pusta, i wsłuchaj się 
w otoczenie, jeśli zauważysz że dobiega do Ciebie dużo hałasu (hałasy 
ruchu drogowego, budowy), najprostszym rozwiązaniem będzie zmiana 
sali na inną. 

Wsłuchaj się w  dźwięki wewnątrz sali. Czy znajdują się w  niej jakieś 
buczące drukarki bądź komputery z głośnymi wentylatorami? Dla kogoś 
kto nosi aparat słuchowy mogą one brzmieć niezwykle głośno. 

Użyj gumowych podkładek pod nóżki krzeseł i  stołów. Pozwolą na 
wyeliminowanie wszelkich szurań, kiedy Twoi uczniowie zajmują swoje 
miejsca lub wychodzą z klasy. 
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MNIEJ ECHA

Teraz stań nieruchomo na środku sali i klaśnij w ręce. Ile czasu mija zanim 
dźwięk całkowicie zniknie? Jeśli trwa to 3 sekundy lub więcej istnieje ryzyko, 
że nie wszystkie dzieci będą słyszały Ciebie w sposób prawidłowy. Taka 
sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla dziecka z aparatem słuchowym. 

Następnie spuść zasłony, aby zniwelować powierzchnie odbijającą 
dźwięk. Jeśli w sali znajduję się dużo okien, opuszczenie zasłon przyniesie 
natychmiastowy, pozytywny efekt. 

Jeżeli w sali jest dużo gołych ścian, mogą one powodować echo. Można 
się go pozbyć wstawiając półki na książki lub wypełnić je przedmiotami 
o różnych kształtach i wielkościach. Na ścianach możesz także powiesić 
obrazy swoich uczniów – im bardziej różnorodne materiały tym lepiej. 

WYRAŹNA MOWA

Ludzie z wadą słuchu są w stanie lepiej zrozumieć ludzi, których twarze 
widzą. Wiele badań wskazuje na to że bardzo duża cześć komunikatów 
jest przekazywana niewerbalnie. 

Czy krzesła w klasie rozmieszczone są wokół biurka? Jeśli tak, możesz 
rozważyć ustawienie ich w rzędach lub upewnić się, że uczniowie z wadą 
słuchu są skierowani w Twoim kierunku. Najlepszą opcją jest, aby dzieci 
z  wadą słuchu siedziały z  przodu klasy. Jeżeli to możliwe, podczas 
tłumaczenia i pisania na tablicy staraj się nie odwracać tyłem do klasy. 
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DŹWIĘK
PRZEŚLIJ
WŁĄCZ/WYŁĄCZ
DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ

DŹWIĘKÓW
OPTYMALNEGO ZBIERANIA

MICRO MIC
PRZYPNIJ
DO UBRANIA W CELU

CZEŚCIĄ SYSTEMU 
RESOUND SMART HEARING

RESOUND MICRO MIC



PRZESYŁAJ DŹWIĘK
DO 25 METRÓW

PRZESYŁAJ SWÓJ
GŁOS BEZPOŚREDNIO
DO APARTÓW SŁUCHOWYCH 

SWOICH UCZNIÓW

W PROSTEJ LINII WZROKU 



PODCZAS PRACY W GRUPIE

UŻYJ STOŁOWEGO

ABY POZWOLIĆ 
SWOIM UCZNIOM 

USŁYSZEĆ 
WSZYSTKO

MIKROFONU 
MULTI MIC

TO CO DOOKOŁA

CZEŚCIĄ SYSTEMU 
RESOUND SMART HEARING

RESOUND MULTI MIC

PRZYPNIJ GO I POZWÓL

SWOIM UCZNIOM
SŁYSZEĆ CIĘ

LEPIEJ



DO PĘTLI INDUKTOFONICZNEJ

ABY PRZESYŁAĆ 
SWÓJ GŁOS

POŁĄCZ KABLEM DOWOLNE 
URZĄDZENIE Z WYJŚCIEM

AUDIO ABY PRZESYŁAĆ 
DŹWIĘK BEZPOŚREDNIO
DO APARATÓW SŁUCHOWYCH 

SWOICH UCZNIÓW 

WYBIERZ
TRYB MIKROFONU

PODŁĄCZ

PODŁĄCZ TRZY-PINOWY

ODBIORNIK FM
ABY MÓC SŁYSZEĆ 
SZKOLNY RADIOWĘZEŁ

POŁÓŻ MULTI MIC
NA STOLE I SKIERUJ GO 
W STRONĘ MÓWIĄCEGO
MIKROFON BĘDZIE PRZESYŁAŁ
ZEBRANE DŹWIĘKI PROSTO DO
APARATÓW SŁUCHOWYCH 

TWOICH UCZNIÓW
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ReSound A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem handlowym GN 
ReSound A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod są znakami handlowymi firmy 
Apple Sp. z o.o, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. 

ReSound oferuje nowy rodzaj aparatów słuchowych Smart, które dostosowują się do 
dzisiejszego stylu życia dzieci, łącząc najlepszą dostępną jakość dźwięku i dostęp do mowy 
z nowymi sposobami na porozumiewanie się ze światem.

www.resound-polska.pl 

Producent:

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel. +45 45 75 11 11 
resound.com 

Dystrybutor w Polsce

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. zo.o.
Al. Obronców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn
Tel. +48 89 651 06 80
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl


