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Sammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

 

Nedre Gausen kompetansesenter har de siste årene hatt en økt satsing på lytte-/talestimulering

av hørselshemmede førskolebarn. Vi opplever en stadig økning av søknader om lytte-

/taleveiledning rettet mot førskolebarn. Det er flere årsaker til at dette er en sentral

brukergruppe for senteret. En stor andel av hørselshemmede barn blir cochleaimplantert (CI)

og trenger en veiledning basert på talespråklig utvikling. Sykehusene har også innført nyfødt-

screening, og dette bidrar blant annet til at hørselshemming blir oppdaget tidlig og at barna får

hørselstekniske hjelpemidler tidligere enn før. I dette prosjektet ønsker vi å fokusere på

førskolebarn (0 til 6 år) fordi situasjonen i forhold til nyfødtscreening, CI og utviklingen innen

høreapparater og tekniske hjelpemidler, gjør at mulighetene er mange og gode for at flere

førskolebarn kan få en tilnærmet normal talespråkutvikling. Mye av denne utviklingen

avhenger av miljøet rundt barnet og hvor tidlig man kommer i gang med lytte-

/talestimuleringen.

 

 

2. Prosjektets målsetting

 

Målsettingene med prosjektet er:

 

- Å utvikle en DVD som viser ved konkrete eksempler at barn lærer språk først og fremst

gjennom bruk i meningsfulle situasjoner i et nært samspill med voksne i barnets nærmiljø.

 	

- Å benytte DVD-en som et supplement til rådgivning fra kompetansesentrene innen hørsel.

 

- Å hjelpe foreldre og nettverket rundt det hørselshemmede barnet til å bli gode språkmodeller

og bidra til at barnet får en ønsket lytte-/taleutvikling.

 

 

3. Prosjektets målgruppe

 

Målgruppene for prosjektet er:

 

- Hørselshemmede førskolebarn

- Foreldre

- Nettverket rundt det hørselshemmede barnet (familie og venner)

- Pedagoger i barnehage, PPT, spesialpedagoger

 

 



4. Prosjektets betydning

 

Følgende punkter oppsummerer prosjektets nytteverdi:

 

 Det finnes allerede noen lignende DVD-er, men ingen på norsk og som er tilpasset norske

forhold. En DVD som er rettet inn mot norske forhold vil oppleves som langt mer aktuell og

relevant for brukergruppen.

 

 En DVD vil være lett å ta med hjem hvor foreldrene kan se den i ro og mak. Den er også lett å

vise til nettverkspersoner som besteforeldre, tanter/onkler og lignende, slik at de også får et

innblikk i tematikken og få noen tips for den videre samhandlingen med barnet.

 

 DVD-en blir nyttig for pedagoger som kan supplere rådgivningen og kursvirksomheten ved å

vise konkrete eksempler på hvordan språkstimuleringen kan gjøres i hverdagen. Den kan vises

i flere sammenhenger og flere antall ganger.

 

 DVD-en får en landsdekkende funksjon ved distribusjon til de andre hørselssentrene i det

Statlige spesialpedagogiske støttesystemet. Ettersom Nedre Gausen allerede er etablert i et

nettverk bestående av de andre pedagogene som arbeider med lytte- og talestimulering i

Statped vil DVD-en fort kunne distribueres over hele landet.

 

 

5. Framdriftsplan

 

Det søkes om 1½- årig prosjekt med følgende tidsplan:

 

2010

Januar- t.o.m. juni: Møter i prosjektgruppa, utarbeiding av innholdet på DVD-en, samarbeid

med manusforfatter og produsent, filming og opptak. August- t.o.m. desember: Filming og

ferdigstillelse av prototype, markedsføring.

 

2011

Januar- t.o.m. juni: Trykking, markedsføring, distribusjon, samling av aktuelle fagpersoner for

presentasjon av DVD-en, evaluering og distribusjon.

 

 

 

 

Vedlegg
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