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مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( 

دور ه های آموزش گروهی  ویژه کودکان کم توان ذهنی

پرورش مهارتهای پایه، آمادگی پیش از دبستان

در این دوره های آموزشی، ابتدا کودک

 توسط تیم تخصصی مربوطه ارزیابی شده و 

در صورتی که واجد شرایط الزم باشد، 

پذیرش می گردد. 

تیم آموزشی - توانبخشی :

نقش والدین در اثربخشی این دوره های آموزشی : 

ــا کمــک تیــم توانبخشــی شــامل  در ایــن دوره هــا ب
ــه  ــناس؛ برنام ــان و روان ش ــار درم ــان، گفت کاردرم
هــای آموزشــی متناســب بــا اهــداف آموزشــی تدویــن 
و در قالــب فعالیتهــای شــاد و جــذاب کودکانــه  اجــرا     

مــی شــود. 

ــی و  ــوان ذهن ــم ت ــودکان ک ــای ک ــوزش توانائیه آم
ــک  ــن ی ــه والدی ــا ب ــتگی آنه ــزان وابس ــش می کاه
شــعار اساســی حضــور کــودک در دوره هــای آمــوزش 
ــه  ــادران در ادام ــدران و م ــش پ ــت. نق ــی اس گروه
آموزشــهایی کــه در ایــن دوره هــا بــه کــودکان ارائــه 
مــی شــود بســیار مهــم اســت. حضــور مرتــب والدیــن 
بــه ویــژه مــادران در جلســات آموزشــی و ارائــه 
گــزارش مرتــب آنچــه کــه در طــی روزهــا و ســاعات 
آموزشــی بــرای کــودک اتفــاق مــی افتــد نیــز یکــی 
از بارزتریــن ویژگیهــای ایــن شــیوه آموزشــی اســت.
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ســالهای اولیــه زندگــی جــزء گرانبهاتریــن اوقــات اســت 
کــه پایــه هــا و ســتونهای الزم بــرای یادگیــری و آموزش 
در مراحــل بعــدی زندگــی را فراهــم مــی ســازد. طراحــی 
ــه  ــی ب ــوان ذهن ــژه کــودکان کــم ت ــه آموزشــی وی برنام
خصــوص در زمــان طالیــی، کاری دقیــق و پیچیــده 
ــای  ــکاری گروهه ــارکت و هم ــد مش ــه نیازمن ــت ک اس
ــای  ــران تخصصه ــت. درمانگ ــن اس ــون متخصصی گوناگ
مختلــف حرکتی،گفتــاری،  هــای  جنبــه  از  متفــاوت 
ــری  ــکالت یادگی ــاری، مش ــی و خودی ــناختی، اجتماع ش
ــکاش  ــی و کن ــورد بررس ــوان را م ــم ت ــودک ک ــک ک ی
قــرار مــی دهنــد. پــس از مشــخص شــدن نقــاط ضعــف و 
قــوت کــودکان، یــک برنامــه آمــوزش گروهــی متناســب 
بــا نیــاز آنهــا تدویــن مــی شــود. اجــرای برنامــه آموزشــی 
ــداوم تمامــی  ــد نظــارت مســتقیم و م ــه شــده نیازمن تهی

ــه اســت. ــر در طراحــی برنام ــن درگی متخصصی

ــکل  ــزان مش ــطح و می ــه س ــته ب ــا، بس ــن دوره ه در ای
ــکالت  ــه مش ــی ک ــی رود ، کودکان ــار م ــودکان انتظ ک
ــی الزم  ــن آمادگ ــان ممک ــل زم ــد در حداق ــادی ندارن زی
بــرای ورود بــه مدرســه و اجتمــاع را پیــدا کننــد. کودکانی 
ــن  ــار ای ــل انتظ ــت حداق ــاد اس ــا زی ــکالت آنه ــه مش ک
ــره را  ــی روزم ــرای زندگ ــای الزم ب ــه توانائیه ــت ک اس

ــد.  ــدا کنن پی

ویژگیهای این دوره های آموزشی: اهداف این دوره های آموزشی: 

ایــن دوره هــا کــه به صــورت گروهــی  برگزار می شــود، 
بــا دراختیــار داشــتن تمامــی ســازو کارهــای الزم بــرای 
تدویــن و اجــرای برنامــه هــای آموزشــی ویــژه کــودکان 
در ســنین طالیــی زندگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
وجــود مربیــان بــا تجربــه و آمــوزش دیــده در تعلیــم و 
تربیــت کــودکان ویــژه، کار تخصصــی گروهــی، ارزیابی 
و ســطح بنــدی دقیــق کــودکان، برنامــه آموزشــی جامع 
و کامــل و فضــای مناســب جهــت آمــوزش کــودکان و 
همچنیــن وجــود فــوق برنامــه هــای شــاد و مفــرح، از 
مهمتریــن ویژگیهــای ایــن دوره هــای آموزشــی اســت.


