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חדשות • 16.09.2019

מילון הסלנג לאוטיסטים
מ"דפק ברז" ועד "אכל את הראש" - תלמידים על הרצף האוטיסטי מתקשים להבין סלנג

ומטאפורות • במכללת לוינסקי פיתחו מילון שיעזור להם לא לפחד במקרה שיוזמנו
ל"מסיבה פצצות"

תמר טרבלסי־חדד | כתבתנו לענייני חינוך

"המורה הזה אוכל את הראש" עשוי להתפרש על ידי תלמידים אוטיסטים כמורה שרוצה לאכול את ראשי
הילדים ולא מורה שאינו מפסיק לדבר, והמשפט "דפק ברז" יתפרש על ידם כמישהו שהכה על הברז ולא

כאדם שלא הגיע למקום בו אמור היה להיות. מרכז חדש לפיתוח והכשרה בתחום האוטיזם במכללת לוינסקי
לחינוך פיתח מילון שנועד לסייע למורים לתלמידים אוטיסטים ולהורים ללמד אותם להבין סלנג.

 
ד"ר ענת קסירר, מרצה במכללה ומרכזת אקדמית של המרכז, מסבירה כי הספקטרום האוטיסטי מבטא

מנעד רחב של יכולות ותפקודים שונים ואנשים עם אוטיזם נוטים להבין את השפה באופן המילולי שלה ולא
תמיד מזהים את הכוונות התקשורתיות המסתתרות מאחורי המילים.

 
"סלנג הוא תרבותי ובגילאים שונים ובסביבות שונות ידברו אותו אחרת, מה שעדכני היום הוא לא השפה

של מחר. ילדים עם אוטיזם זקוקים לחיבורים הללו, אלו יאפשרו להם להיות שותפים אמיתיים לשיחה
ולהגיב באופן מותאם ולא כזה המעורר גיחוך", אומרת קסירר.

 
לדבריה, חשוב ללמד את הביטויים בתוך שגרת הכיתה ובבית, לתרגל לכתוב ולהתאמן בסביבות שונות

ובהקשרים שונים, כשבני הגיל והאחים יתרמו במיוחד לחיבור לסלנג המקובל והעדכני.
 

היא ציינה כי אחד המאפיינים של ילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי הוא קושי בהבנת סלנג ומטאפורות.
"תפסיק לחפור", למשל, יתפרש על ידם כאדם העובד באדמה ולא כאדם המדבר ללא הפסקה. חלק

מהביטויים נראים גם בלתי הגיוניים עבורם ולא מובנים כלל. לדוגמה: "אוכל סרטים" יעורר בהם תהייה על
ארוחת סרטים, והביטוי "תעוף מהכיתה" יישמע חסר פשר כי לא באמת ניתן לעוף מאחר שלגוף חסרות

כנפיים.
 

חוסר הבנה של משמעות ביטוי תשפיע באופן מיידי על היכולת להיות שותף בשיח חברתי, קריאת כתבה או
ספר, צפייה בהצגה והבנת דקויות בתוך סיטואציה חברתית.

 
ד"ר יעל קמחי, רקטור מכללת לוינסקי לחינוך, מסבירה כי "מטרת הקורסים להקנות ידע והכשרה בתחומים

הכרחיים לעבודה עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי. התערבות חברתית ולימודית המותאמת לגילו של
הילד והתלמיד משפרת את תפקודו החברתי והלימודי, מסייעת בהתמודדות עם סיטואציות חברתיות

ולימודיות מורכבות ומגבירה את ההנאה החברתית והלימודית שלו".
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