
There are lots of things that can be done in the classroom that can 
help deaf/ hard of hearing children learn. Here are some simple 
things that can improve listening conditions in a classroom:

•	 	Avoid	sitting	a	deaf/	hard	of	hearing	child	in	a	noisy	part	of	the	classroom.	For	example		
make	sure	they	are	away	from	noisy	equipment,	such	as	air	conditioners	or	computers.

•	 	Close	the	classroom	door	when	the	corridor	becomes	noisy	or	close	the	windows	and		
perhaps	draw	curtains	when	there	is	a	noise	outside.

•	 	Use	wall	displays	to	cover	and	soften	large	flat	surfaces	and	carpet	floors	where	possible,		
as	this	will	help	to	reduce	echoing.

•	 	Place	felt	on	the	bottom	of	pencil	containers	or	on	the	bottom	of	chair	legs	that	scrape.

•	 	Encourage	children	to	maintain	a	quiet	working	atmosphere	and	try	to	make	hearing		
children	aware	of	various	noises	that,	for	example,	a	hearing	aid	can	amplify,	such	as		
chairs	scraping,	doors	banging,	general	chatter,	shouting,	and	dropping	objects.	

•	 	Get	into	the	habit	of	repeating	the	questions	and	answers	other	children	say.		

Children	have	soft	voices	and	are	often	sitting	behind	the	deaf/hard	of	hearing	child.	

Where a child sits, lighting, and where a teacher is positioned  
in the class are also important:

•	 	In	the	classroom	a	deaf/	hard	of	hearing	child	should	sit	near	to	and	facing	the	teacher.	How-
ever,	it	is	also	important	that	they	can	see	the	other	pupils.	Sitting	in	a	circle	on	the	carpet	is	
sometimes	useful.

•	 	If	you	walk	around	when	you	are	talking	a	deaf/	hard	of	hearing	child	may	not	be	able		
to	follow	what	you	are	saying.	Identify	a	few	key	places	to	stand	in	the	classroom	where		
a	deaf	child	will	be	able	to	see	you	clearly.

•	 	Make	sure	that	your	face	is	evenly	lit	(for	example,	facing	a	window,	not	with	a	window		
to	your	back)	as	this	will	make	lip	reading	easier	for	children.

•	 	Make	sure	that	when	you	are	writing	on	the	white	board,	that	you	face	the	children	when	you	

are	speaking.	This	will	help	them	to	lip	read,	and	to	see	your	facial	expression.

School Checklist
Aileler İçin İlk On Geçiş  
İpucu
 İlkokula Başlamak

1  Okula başlama hakkında çocuğunuzla konuşun. Okulun adı nedir? Okulun kreşten farklı 
yanlarını ona anlatın. Okula başlamanın ne kadar heyecan verici olduğu hakkında konuşun.  

2  Çocuğunuzla bir sonraki yıl için (varsa) okul üniforması hakkında konuşun. Üniformayı 
giyme alıştırması yapın. Okul ayakkabılarını giyip çıkarma, tokalarını takma veya 
bağcıklarını bağlama alıştırmaları yapın.

3  Okula başlama hakkında hikâyeler okuyun. Örn: The Transition to Primary School öykü 
kitabı; ‘Blue Bear Gets Ready For School’.

4  Çocuğunuza beslenme çantasını ve su şişesini gösterin ve birlikte yiyecek hazırlama 
alıştırması yapın. Çocuğunuzun açması güç olan bir paketi açmasına izin verin, örn. Çubuk 
peynir ambalajı, mandalina kabuğu. Okula, sabah teneffüsüne ne dediklerini sorun;  
örn. Oyun yemeği, hafif yemek zamanı veya küçük yemek. Çocuğunuzun kullanılan bütün 
terimlere ve her arada yiyebileceklerine aşina olmasını sağlayın.

5 İlkokula Geçiş takımında ‘okula başlamak’ ipad/iphone uygulamasına bakın. 

6  Çocuğunuzu bir hafta sonu okulu gezmeye götürün, oyun donanımına ve ofis, tuvaletler ve 
su musluklarının nerede olduklarına alıştırın.

7  Çocuğunuzun okulun sunduğu tüm uyum oturumlarına katılmasını sağlayın. İhtiyacı  
olduğunu hissediyorsanız çocuğunuz için daha fazla uyum çalışması isteyin.

8 Çocuğunuzun sınıf öğretmenine kendinizi tanıtın.

9  Çocuğunuzun eşyalarını; okul çantasını, yemek kutusunu, su şişesini, FM sistemini, 
giysilerini, vs. etiketleyin. Adını okuyabiliyor mu? Kendi eşyalarını tanıyabiliyor mu?

10  İlk gün, çocuğunuza onu bırakıp gideceğinizi ama almak için daha sonra geri döneceğinizi 
bildirin. Fotoğraf makinenizi unutmayın!
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