مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)

پرورش مهارتهای پایه ،آمادگی پیش از دبستان

دور ه های آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی

ســالهای اولیــه زندگــی جــزء گرانبهاتریــن اوقــات اســت کــه پایــه هــا و ســتونهای الزم بــرای یادگیــری و آمــوزش در مراحــل بعــدی زندگــی
را فراهــم مــی ســازد .طراحــی برنامــه آموزشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه خصــوص در زمــان طالیــی ،کاری دقیــق و پیچیــده
اســت کــه نیازمنــد مشــارکت و همــکاری گروههــای گوناگــون متخصصیــن اســت .درمانگــران تخصصهــای متفــاوت از جنبــه هــای مختلــف
حرکتی،گفتــاری ،شــناختی ،اجتماعــی و خودیــاری ،مشــکالت یادگیــری یــک کــودک کــم تــوان را مــورد بررســی و کنــکاش قــرار مــی دهنــد.
پــس از مشــخص شــدن نقــاط ضعــف و قــوت کــودک ،یــک برنامــه آموزشــی متناســب بــا نیــاز کــودک تدویــن مــی شــود .اجــرای برنامــه
آموزشــی تهیــه شــده نیازمنــد نظــارت مســتقیم و مــداوم تمامــی متخصصیــن درگیــر در طراحــی برنامــه اســت.
در بخــش روزانــه ،بســته بــه ســطح و میــزان مشــکل کــودکان انتظــار مــی رود  ،کودکانــی کــه مشــکالت زیــادی ندارنــد در حداقــل زمــان
ممکــن آمادگــی الزم بــرای ورود بــه مدرســه و اجتمــاع را پیــدا کننــد .کودکانــی کــه مشــکالت آنهــا زیــاد اســت حداقــل انتظــار ایــن اســت
کــه توانائیهــای الزم بــرای زندگــی روزمــره را پیــدا کننــد.

اهداف بخش آموزش روزانه :

 تقویت و بهبود مهارتهای حركتی درشت و ریز كودك تقویت و بهبود مهارتهای دركی و شناختی كودك حذف و كاهش اختالالت رفتاری كودك -آموزش مهارتهای خودیاری

 تسهیل و بهبود مهارتهای كالمی و گفتاری كودك آموزش مفاهیم -تقویت مهارتهای اجتماعی و فردی كودك

ویژگیهای بخش آموزش روزانه :
بخــش آمــوزش روزانــه 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 ،ارزیابــی و ســطح بنــدی دقیــق
کــودکان ،برنامــه آموزشــی جامــع و کامــل و فضــای مناســب جهــت آمــوزش کــودکان و همچنیــن وجــود فــوق
برنامــه هــای شــاد و مفــرح ،از مهمتریــن ویژگیهــای بخــش آمــوزش روزانــه اســت.

برنامه های بخش روزانه :

در این بخش با کمک تیم توانبخشی شامل کاردرمان ،گفتار درمان ،روانشناس و فیزیوتراپ ،برنامه های آموزشی متناسب با
اهداف آموزشی تدوین و در قالب فعالیتهای شاد و جذاب کودکانه اجرا می شود.
نقش والدین در اثربخشی خدمات بخش روزانه :

آمــوزش توانائیهــای کــودکان کــم تــوان ذهنــی و کاهــش میــزان وابســتگی آنهــا بــه والدیــن یــک شــعار اساســی حضــور
کــودک در بخــش آمــوزش روزانــه اســت .نقــش پــدران و مــادران در ادامــه آموزشــهایی کــه در ایــن بخــش بــه کــودکان
ارائــه مــی شــود بســیار مهــم اســت .حضــور مرتــب والدیــن بــه ویــژه مــادران در جلســات آموزشــی بخــش 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.

*در بخش روزانه  ،ابتدا کودک توسط تيم تخصصی مربوطه ارزيابی شده و در صورتی كه واجد شرایط الزم باشد ،پذیرش می گردد.
*بخش روزانه همه روزه از ساعت  8الی 14دایر است.
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