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آموزش نمونشی 
)Conductive Education(

ــوان  ــم ت ــرد ک ــوزش ف ــدف آم ــا ه ــه ب ــای توانبخشــی اســت ک ــد ه ــی از مت ــوزش نمونشــی یك ــا آم CE ی
ــدراس پتــو در  ــر آن ــد در زندگــی روزمــره توســط دکت جســمی، جهــت بهبــود تواناییهــا و کســب تجــارب جدی
ســال 1950 در مجارســتان بنــا نهــاده شــده اســت. CE معتقــد اســت کــه سیســتم عصبــي ایــن افــراد توانایــي 

ایجــاد ارتباطــات نورونــي جدیــد را داراســت و ایــن توانایــي از طریــق آمــوزش فعــال مهیــا مــی شــود.
ایــن رویكــرد در کشــورهای بســیاری در سراســر جهــان اســتفاده مــی شــود و کلینیــك هــای مختلفــی، آمــوزش 
نمونشــی را بعنــوان یــك روش درمانــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد. مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( نیــز 
کارشناســانی را جهــت آمــوزش ایــن رویكــرد بــه مرکــز پتــو )Peto( مجارســتان اعــزام نمــوده اســت و پــس از 
اخــذ امتیــاز اســتفاده از ایــن رویكــرد، روش آمــوزش نمونشــی از ســال  1384بــرای اولیــن  بــار در کشــور، در 

مرکــز امیــد عــر ارائــه شــده اســت.  

ویژگیهای روش آموزش نمونشی :

ــال  ــاالن دارای اخت ــی و بزرگس ــال حرکت ــا اخت ــودکان ب ــی ک ــرای توانبخش ــدی ب ــن روش راه جدی 1- ای
ــت.  ــوده اس ــاز نم ــرد، ب عملك

ــگ از  ــري رفتارهــاي هماهن ــرای ایجــاد یكپارچگــي عملكــرد و یادگی ــر مســتقیم ب ــن روش، راهــی غی 2- ای
ــناخت اســت.  ــق ادراك و ش طری

ــه  ــاي روزان ــی و عملكرده ــهاي تطبیق ــق آموزش ــه از طری ــگ و یكپارچ ــای هماهن ــن روش، فعالیته 3- در ای
ــوژي پیشــرفته اي نیســت . در  ــد دســتگاه و وســایل کمكــي و تكنول آمــوزش داده  مــی شــود . برنامــه نیازمن
واقــع اصــل بــر ایــن اســت کــه محیــط تغییــر نمــي کنــد بلكــه فــرد ناتــوان اســت کــه بایــد خــود را بامحیــط 

تطبیــق دهــد.
4- هــدف اولیــه و اساســيCE  رشــد تــك بعــدي کارکردهــاي حرکتــي نیســت، هــدف اصلــي، پیشــرفت همــه 

جانبــه فــرد اســت کــه منجــر بــه رشــد عملكــرد فــرد مــي شــود.
ــاي  ــرد نیازه ــن ف ــور(  اســت. ای ــی )کانداکت ــر آموزش ــود هدایتگ ــي در CE وج ــاي حیات ــي از فاکتوره 5- یك
اجتماعــی، فرهنگــي و محیطــي کــودك را ارزیابــي کــرده و محتویــات آمــوزش را بــر ایــن اســاس پایــه گــذاري 

مــي کنــد. یــك هدایتگــر آموزشــی نیازمنــد ســطح بــاالي علمــي و یــك تفكــر منســجم و مصمــم اســت. 
ــري  و  ــازي، یادگی ــذا خوردن، ب ــل  غ ــي مث ــي کارهای ــل از تمام ــده  و کام ــه پیچی ــك برنام ــه CE ی 6- برنام
... اســت کــه یــك کــودك ســالم از صبــح تــا شــب انجــام مــي دهــد . ایــن برنامــه شــامل تمامــي نیازهــاي 

فیزیكــي،  ذهنــي و اجتماعــي در جهــت رشــد یكپارچــه و ســامت ذهنــی و جســمی کــودك اســت. 
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