ԺԳ.00.03 – Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն,
սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա,
էրգոթերապիա)

Հատուկ մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները

1.
Հիմնական

հասկացություններ:

հոգեֆիզիկական

զարգացման

Հատուկ

մանկավարժություն,

առանձնահատկություններ,

շտկող-

մանկավարժական գործընթաց, հատուկ կրթական կարիքներ, մասնագիտական
կոմպետենտություն, մասնագիտական գործունեություն:
Հատուկ մանկավարժության մեթոդաբանական հիմքերը: Անցում դեպի
հետդասական մոդելի գիտության` ուշադրություն առարկայի, գիտելիքների
գործնական

ուղղվածությունը,

մանկավարժական

դրա

գիտության

ինտերիորիզացիա,
Հետազոտության

զարգացման

էքստերիորիզացիա,
խնդիրների

մանկավարժության

կիրառականությանը:

մեջ.

և

Ժամանակակից

ռազմավարություններ.

պրոբլեմատիզացիա,

թեմաների

ռեֆլեքսիա

արդիականացումը

մշակութաբանական,

սոցիալական

հատուկ

սուբյեկտիվ

համատեքստ, միջառարկայական կապերի օպտիմալացում և մշակութային
հետազոտություններ: Հատուկ մանկավարժության մեթոդաբանության հիմնական
մակարդակները` փիլիսոփայական, ընդհանուր գիտական, կոնկրետ գիտական,
տեխնոլոգիական:

Հատուկ մանկավարժության զարգացումը

մանկավարժական

պարադիգմի

համատեքստում՝

ժամանակակից
ճանաչողական-

տեղեկատվական, անձնային, մշակութաբանական, կոմպետենտ:
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան
(ԿԱՊԿՈՒ), որպես հատուկ մանկավարժական գործընթացի սուբյեկտ: ԿԱՊԿՈՒ
երեխաների

հետազոտության

ասպեկտները`

կլինիկական,

հոգեբանական,

մանկավարժական, սոցիոլոգիական: ԿԱՊԿՈՒ անձանց դասակարգման խնդիրը.
նոզոլոգիական
առողջության

և

ֆունկցիոնալ

գործունեության,

մոտեցումներ:

Կենսագործունեության

սահմանափակումների

և

միջազգային

դասակարգում (ICIDH): Կենսագործունեության կարգավորման հայեցակարգը (Б.
Нирье, Н.Э. Банк-Миккельсон, В. Вольфенсберг): Հատուկ կրթական կարիքները:
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ուսուցման եւ դաստիարակության տարբերակված եւ

անհատական մոտեցման իրականացման խնդիրը: Կրթական գործունեության
հաջողության հիմնական ուղենիշերը. Սոցիալական կախվածության, անձի
հաշմանդամության

կանխարգելման

և

հաղթահարման

ուղիների

խնդիրը:Ներառական կրթություն, համընդհանուր ներառում:

Հատուկ մանկավարժությունը և հատուկ կրթության զարգացման արդի

2.

հիմնախնդիրները
Հիմնական հասկացություններ: Աբիլիտացիա, շտկում, փոխհատուցտում,
վերականգնում, բնականոն զարգացում, խանգարում, դեպրիվացիա, վաղ համալիր
օգնություն,

հատուկ

կրթություն,

հատուկ

կրթության

բովանդակություն,

ինտեգրացված ուսուցում և դաստիարակություն, համընդհանուր ներառում,
ներառական կրթություն, հարմարեցված միջավայր:
Հատուկ կրթության համակարգի զարգացման արդի միտումները:ԿԱՊԿՈՒ
երեխաների ուսուցման և դաստիարակության բովանդակության և մեթոդիկայի
մշակման խնդիրը: ԿԱՊԿՈՒ անձանց կրթության բովանդակության զարգացում
կոմպետենտ հիմունքներով: Կրթական գործընթացի ծրագրային ապահովում
ուսուցման բոլոր փուլերում: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար ուսումնամեթոդական
համալիրների

(այդ

թվում՝

էլեկտրոնային)

մշակում

և

ներդրում:

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի ուղղման ուղղվածության էությունը,
դրա իրականացումն ապահովող սկզբունքների համակարգը։ Ժամանակակից
տեխնոլոգիական

և

ռեսուրսային

ապահովումը

հատուկ

կրթության

մեջ.

Մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառման խնդիրը, ԿԱՊԿՈՒ անձանց
կրթության գործընթացում առողջապահական տեխնոլոգիաների մշակումն ու
ներդրումը: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար կրթական միջավայրի կազմակերպում,
մոնո

և

պոլիֆունկցիոնալ

ներառական

կրթության

կազմակերպման

համալիրների
պայմաններում

խնդիրը:

Մատչելի

մոդելավորում:
միջանձնային

Ինտեգրացված

և

հաղորդակցության

միջավայրԿԱՊԿՈՒ

երեխան

հասարակության մեջ. Բնակակնոն զարգացում ունեցողերեխայի սոցիալական
շփումների, հաղորդակցման կառուցվածքը ԿԱՊԿՈՒ ունեցող երեխայի հետ:
Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանք կրթական հաստատություններում,
որոնք իրականացնում են հատուկ կրթության ծրագրեր:

ԿԱՊԿՈՒ անձանց աշխատանքային և մասնագիտական զբաղվածության
հեռանկարները: Կրթության հաստատությունների, ընտանիքի և հասարակական
կազմակերպությունների սոցիալական գործընկերությունը` հասարակության մեջ
ԿԱՊԿՈՒ անձնաց ներառելու խնդիրները լուծելու համար: Տեղեկատվական
աշխատանքը հասարակության մեջ:

3. Հատուկ մանկավարժության բնագավառները: Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման և
դաստիարակության գիտա-տեսական և մեթոդական ասպեկտները

Հիմնական հասկացություններ: Տիֆլոմանկավարժություն, տեսողության
խանգարումներ

ունեցող

անձ,

չտեսնող

և

թույլ

տեսնող

անձ,

սուրդոմանկավարժություն, լսողության խանգարում ունեցող անձ, չլսող և թույլ
լսող

անձ,

խխունջային

ներպատվաստման

ենթարկված

երեխաներ,

օլիգոֆրենոմանկավարժություն, մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող
անձ, լոգոպեդիա, խոսքային խանգարումներ ունեցող անձ, Էրգոթերապիա,
հաշմանդամություն

ունեցող

անձ,

առօրյա

գործողությունների

կատարման

սահմանափակում ունեցող անձ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխա/անձ:

3.1. Տիֆլոմանկավարժություն

Տիֆլոմանկավարժության

նպատակն

ու

խնդիրները

հասարակության

զարգացման ներկա փուլում։ Արևմտյան Եվրոպայում, ԱՄՆ և Ռուսատանում
չտեսնողների ուսուցման և դաստիարակության խնդիրների վերաբերյալ գիտական
տեսակետների

զարգացման

պատմություն:

Ժամանակակից

տիֆլոմանկավարժության զարգացման արդի ուղղությունները:
Տիֆլոմանկավարժության տեսական հիմունքները. Գիտական դրույթներ
տեսողության

խանգարումների

փոխհատուցման

և

գործընթացների

դրանց

մանկավարժական

զարգացման

ուղիների

հոգեֆիզիոլոգիական

սկզբունքների մասին (П.К. Анохин, А.М. Зимкина, М.И. Земцова), տեսողության
խանգարումների դեպքում շտկողազարգացող աշխատանքների սկզբունքների և

մեթոդական հիմունքների գիտական դրույթներ (Л.П. Григорьева, З.Г. Ермолович,
И.С. Моргулис, Г.В. Никулина, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, В.А. Феоктистова),
տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման և աշխատանքային
գործուներության

հոգեբանամանկավարժական

հիմունքների

գիտական

դրույթներ(В.З. Денискина, В.П. Ермаков, Б.И. Коваленко,Ю.А. Кулагин, Л.И.
Моргайлик, В.С. Сверлов, Б.К. Тупоногов), տեսողության խանգարում ունեցող
երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության

տարբերակված

մոտեցման

գիտական դրույթները (Ю.С. Ганжий, Н.Г. Крачковская, Н.Б. Коваленко, С.С.
Калинер, Н.В. Серпокрыл):
Տեսողության խանգարումներ
բնութագիրը.

ունեցող երեխաների

"Հոգեֆիզիկական

"կենսագործունեության

զարգացման

մանկավարժական
խանգարում"

սահմանափակում"

և

հասկացությունների

հարաբերակցությունը: Գործունեության առանձին տեսակների մակարդակով
տեսողության խախտումների և սոցիալական փոխգործակցության ժամանակ
առաջացող բնորոշ սահմանափակումների բնութագիրը: Ինքնուրույնությունը,
անկախությունը

ևինքնադրսևորումը

տեսողության

խանգարումներ

ունեցող

երեխաների կրթության հաջողության հիմնական ուղենիշներն են: Տեսողության
խանգարումներ

ունեցող

անձանց

մասնագիտական

կողմնորոշման

և

մասնագիտական ինքնորոշման խնդիրը:
Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց շարունակական կրթության
համակարգը, դրա զարգացման ժամանակակից միտումները: Վաղ համապարփակ
օգնություն տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին. փորձ, խնդիրներ,
զարգացման հեռանկարներ: Ինտեգրացված ուսուցում, համընդհանուր ներառում,
նախադպրոցական

և

դպրոցական

կրթության

մակարդակով

տեսողության

խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթության բովանդակային զարգացում:
Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց մասնագիտական կրթություն:
Միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության համակարգում:Չտեսնող և
թույլ տեսնողների ինտեգրման արդի խնդիրները:
Տեսողության

խանգարումներ

ունեցող

անձանց

ուսուցման

և

դաստիարակության ուղղվածությունը: Տեսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաների ուսուցման և դաստիարակության ծրագրամեթոդական ապահովում:
Տեսողության

խանգարումներ

ունեցող

երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության

մեթոդիկայի

ակնառու-գործնական

բնույթը,

անհատականացումը,

առանձնահատկությունները.
ուսումնաճանաչողական

ուսումնաճանաչողական

ուսուցման

գործունեության
գործունեության

մանկավարժական ղեկավարության հզորացումը: Տեսողության խանգարումներ
ունեցող

երեխաների

Տեսողության

կրթության

խանգարումներ

և

դաստիարակության

ունեցող

երեխաների

տեխնոլոգիաները:

ուսումնաճանաչողական

գործունեության գնահատում և ինքնագնահատում: Ուսումնաճանաչողական
գործունեության գնահատման սոցիալ-նորմատիվային և անհատա-նորմատիվ
կողմնորոշիչներ:

Մանկավարժական

փոխգործակցության

տարբերակման

չափանիշներ. Ուսուցման տարբեր փուլերում տեսողության խանգարումներ
ունեցող երեխաների ուսուցման և դաստիարակության տարբերակված մոտեցման
իրականացում: Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման և
դաստիարակության

միջոցները:

Տեսողության

խանգարումներ

ունեցող

երեխաների ուսուցման հատուկ միջոցներ, տեսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաների

համար

ուսուցման

միջոցների

հարմարեցման

խնդիրը:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը չտեսնող և թույլ տեսնող
երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության

գործընթացում:

Կրթական

միջավայրի կազմակերպում տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների
համար:
Նախադպրոցական և դպրոցական կրթության մակարդակով չտեսնող և
թույլ

տեսնող

երեխաների

հետ

իրականացվող

շտկողազարգացնող

աշխատանքներ: Մնացորդային տեսողության խնդիրը, տիֆլոմանկավարժական
տեսության և պրակտիկայի պատմության մեջ դրա լուծման մոտեցումները։
Ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում մնացորդային տեսողության
պահպանման և զարգացման ապահովման գիտամեթոդական ասպեկտները:
Պոլիսենսորային հիմքով ընկալման մեթոդների ձևավորման գիտամեթոդական
հիմունքները: Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց ֆիզիկական և
սոցիալական շարժունակության խնդիրը "անկախ կենսակերպի" գաղափարի
իրականացման համատեքստում: Կենսապահովման և ինքնասպասարկման,
սոցիալականացման,

հիմնական

հմտությունները

տեսողության

խանգարումունեցող երեխաների մոտ ձևավորելու առանձնահատկությունները:
Տեսողության խանգարումներ ունեցող

անձանց հաղորդակցման մշակույթի

առանձնահատկությունները:

Տեսողական

դեպրիվացիայի

պայմաններում

հաղորդակցման փորձի ձևավորման և հարստացման տեսական և կիրառական
ասպեկտները:

3.2 Սուրդոմանկավարժություն

Սուրդոմանկավարժության նպատակն ու խնդիրները հասարակության
զարգացման ներկա փուլում։ Արևմտյան Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում,Ռուսաստանում
լսողության

խանգարումներ

դաստիարակության

ունեցող

խնդիրների

երեխաների

վերաբերյալ

ուսուցման

գիտական

և

տեսակետների

զարգացման պատմություն:
Սուրդոմանկավարժության
սկզբունքների

զարգացման

փոխհատուցման

տեսական

գործընթացում

գիտական

հիմքերը:

Հոգեֆիզիկական

լսողության

դրույթները,

խանգարումների

լսողության

խանգարումների

շտկողազարգացնող աշխատանքների գիտական դրույթները, սկզբունքները և
մեթոդական հիմունքներ (В.И. Бельтюков, Е.П. Кузьмичева, Л.П. Назарова, Л.В.
Нейман, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, Н.Д. Шматков, Е.З. Яхнина), լսողության
խանգարումներ

ունեցող

երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության

հոգեբանա-մանկավարժական հիմունքների գիտական դրույթները (Р.М. Боскис,
Т.А. Григорьева, А.И. Дьячков, С.А. Зыков, Т.И. Обухова, Е.Г. Речицкая, В.Б. Сухова),
լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման և դաստիարակության
տարբերակված մոտեցման գիտական դրույթներ(Р.М. Боскис, Т.И. Обухова, Е.З.
Яхнина), լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների լեզվի ուսուցման
հաղորդակցական համակարգի սկզբունքները (С.А. Зыков):
Լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց շարունակական կրթության
համակարգը, նրա զարգացման ժամանակակից միտումները: Նորածինների վաղ
աուդիոլոգիական

սկրինինգի

հիմնական

խնդիրները:Վաղ

համապարփակ

օգնություն լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին. փորձ, խնդիրներ,
զարգացման հեռանկարներ: Ինտեգրացված ուսուցում, ներառական ուսուցում,
լսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների և դպրոցականների
կրթության գործընթացի զարգացում: Լսողության խանգարում ունեցող անձանց
մասնագիտական

կրթության

ապահովում:

Միջին

մասնագիտական

և

բարձրագույն կրթության համակարգում չլսող և թույլ լսող անձանց ինտեգրման
արդի խնդիրները:
Լսողության

խանգարում

դաստիարակության

ունեցող

ուղղվածությունը:

երեխաների
Ուսուցման

ուսուցման

և

շտկողազարգացնող

ուղղվածության սկզբունքի հիմնական դրույթները, դրանց ստեղծագործական
զարգացումը

ժամանակակից

խանգարում

ունեցող

ծրագրամեթոդական
երեխաների

սուրդոմանկավարժությունում։

երեխաների
ապահովում:

ուսուցման

ուսուցման
Լսողության

և

և

Լսողության

դաստիարակության

խանգարումներ

դաստիարակության

ունեցող

մեթոդիկայի

առանձնահատկությունները:Ուսուցման ակնառու և գործնական համակարգ,
լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման և դաստիարակության
գործընթացում

խոսքի

տարբեր

ձևերի

գործընթացի

խոսքային

գործունեության

մանկավարժական

հարաբերակցությունը,

ուղղվածությունը,

կրթական

ուսումնաճանաչողական

համակազմի

հզորացումը:

Լսողության

խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթության ուսուցման և դաստիարակության
արդի

տեխնոլոգիաներ:

ուսումնաճանաչողական

Լսողության

խանգարում

գործունեության

ունեցող

գնահատում

երեխաների

և ինքնագնահատում:

Ուսումնաճանաչողական գործունեության գնահատման սոցիալ-նորմատիվային և
անհատա-նորմատիվ կողմնորոշիչներ: Լսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության

տարբերակված

մոտեցման

իրականացում: Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման եւ
դաստիարակության միջոցներ: Պատմական հետահայաց եւ արդիականություն:
Լսողության

խանգարում

ժամանակակից

ունեցող

մոտեցումները:

երեխաների

Խխունջային

լսողական

թերապիայի

ներպատվաստումը

որպես

լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական թերապիայի և լսողության
վերականգնման
ուսուցման

և

միջոց:

Լսողության

դաստիարակության

խանգարումներ

մեջ

ունեցող

տեղեկատվական

երեխաների

տեխնոլոգիաների

կիրառումը: Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների համար կրթական
միջավայրի կազմակերպում, հարմարեցում:
Նախադպրոցական և դպրոցական կրթության մակարդակով լսողության
խանգարում ունեցող երեխաների հետ շտկող-մանկավարժական աշխատանք:
Լսողության

խանգարման

ախտորոշման

և

շտկման

ժամանակակից

մոտեցումները:

Լսողության

խանգարում

ունեցող

երեխաների

լսողական

ընկալման զարգացման գիտական, կազմակերպչական, մեթոդական գործոնները:
Բանավոր խոսքի զարգացումը որպես լսողության խանգարում ունեցող անձանց
սոցիալականացման առաջատար գործոն: Լսողության խանգարում ունեցող
երեխաների բանավոր խոսքի ձեւավորման և զարգացման տարբերակված
մոտեցում: Լսողության խանգարում ունեցող սովորողների սոցիալ-կենցաղային
կողմնորոշումը և սոցիալական կողմնորոշումը: Խխունջային ներպատվաստման
ենթարկված երեխաների հետ շտկողազարգացնող աշխատանքի կազմակերպման
հիմնական առանձնահատկությունները:
Լսողության

խանգարում

ընտանիքների

ունեցող

երեխաներին

դաստիարակող

հոգեբանամանկավարժական

առանձնահատկությունները:

Լսողության

աջակցման

խանգարում

ունեցող

երեխայի

նկատմամբ ծնողների համապատասխան դիրքորոշման ձևավորման խնդիրը:
Ընտանիքում լսողության խանգարում ունեցող երեխայի ակտիվ կենսունակության
ձևավորման մանկավարժական պայմաններ:
Լսողության
բնութագիրը:

խանգարում

Լսողության

մոտեցումները.

ունեցող

երեխաների

խանգարումների

"Հոգեֆիզիկական

"կենսագործունեության

մանկավարժական

դասակարգման

զարգացման

ժամանակակից

խանգարում"

և

սահմանափակում"հասկացությունների

հարաբերակցությունը: Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հատուկ
կրթական

կարիքները:

Լսողության

խանգարում

ունեցող

անձանց

մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտական ինքնորոշման խնդիրը:

3.3 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
Օլիգոֆրենոմանկավարժության նպատակը և խնդիրները հասարակության
զարգացման ներկա փուլում։ Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող
երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության

խնդիրների

գիտական

տեսակետների զարգացման պատմություն: Գիտական հետազոտությունների
արդի

ուղղությունները

հայրենական

օլիգոֆրենոմանկավարժության մեջ:

և

արտասահմանյան

Օլիգոֆրենոմանկավարժության տեսական հիմքերը (А.Н. Граборов, Л.С.
Выготский, Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко, М.И. Кузьмицкая, Б.И. Пинский, Б. П.
Пузанов,

О.

Шпек)։

խանգարումներ

Գիտատեսական

ունեցող

դրույթներ

երեխաների

մտավոր

կրթության,

զարգացման

դաստիարակության

և

մասնագիտական կողմնորոշման շտկող-մանկավարժական հիմքերի վերաբերյալ:
Մտավոր

զարգացման

խանգարումներ

ունեցող

երեխաների

հոգեբանամանկավարժական բնութագիրը: Սովորողների մտավոր զարգացման
խանգարման

առանձնահատկությունները`թեթև,

աստիճանի

մտավոր

զարգացման

չափավոր,

ծանր

խանգարումներ:

մանկավարժական բնութագիրը, նրանց

և

խորը

Սովորողների

հանրակրթական, աշխատանքային

պատրաստման և սոցիալական ինտեգրման հնարավորությունները: Մտավոր
զարգացման

խանգարումներ

ունեցող

սովորողների

մանկավարժական

տարբերակումը:
Մասնագիտական

կրթությունն

ապահովող

հաստատությունների

համակարգի կատարելագործման հեռանկարները: Ժամանակակից մոտեցում
երեխաների զարգացման վաղ շտկման գործում. մասնագետների և ծնողների
միջդիսցիպլինար փոխազդեցությունը երեխային աջակցություն ցուցաբերելու
գործընթացում: Ինտեգրված և ներառական ուսուցման համակարգի զարգացումը և
մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների նախադպրոցական և
դպրոցական կրթության մակարդակով:

Մտավոր զարգացման խանգարում

ունեցող երեխաներին հոգեբանամանկավարժական աջակցությունն ապահովող
մասնագետների փոխգործակցություն:
Մանկավարժական գործընթացի շտկողական ուղղվածությունը կրթական
հաստատություններում մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների համար:
Ուսուցման

ուղղվածության

սկզբունքի

հիմնական

դրույթները,

դրանց

ստեղծագործական զարգացումը ժամանակակից օլիգոֆրենոմանկավարժության
մեջ:
Մանկավարժական

գործընթացի

շտկողազարգացնող

ուղղվածությունը

մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների համար նախատեսված
կրթական

հաստատություններում:

Ուսուցման

շտկողազարգացնող

ուղղվածության սկզբունքի հիմնական դրույթները, դրանց ստեղծագործական
զարգացումը

ժամանակակից

օլիգոֆրենոմանկավարժության

մեջ:Մտավոր

զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների կրթության բովանդակության
որոշման ժամանակակից մոտեցումները: Հատուկ կրթության բովանդակության
փոխակերպումը կոմպետենտ մոտեցման համատեքստում: Հատուկ կրթության
հիմնական

իրավասությունները`

ճանաչողական,

հաղորդակցական,

սոցիալ-կենցաղային:

Չափավոր

տեղեկատվական-

և

ծանր

մտավոր

հետամնացություն ունեցող երեխաների կրթության բովանդակության զարգացում:
Մտավոր

զարգացման

խանգարում

ունեցող

երեխաների

ուսուցման

և

դաստիարակության ծրագրամեթոդական ապահովում: Մտավոր զարգացման
խանգարում ունեցող երեխաների

համար նախատեսվող նոր դասագրքի և

ուսումնական ձեռնարկների հայեցակարգը: Մտավոր զարգացման խանգարում
ունեցող

երեխաների

ուսուցման

առանձնահատկությունները,
տեխնոլոգիաների
խանգարում

մշակման

ունեցող

և

դաստիարակության

ժամանակակից
և

ներդրման

երեխաների

խնդիրը:

մեթոդիկայի

մանկավարժական
Մտավոր

ուսումնաճանաչողական

զարգացման

գործունեության

գնահատում և ինքնագնահատում: Մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող
սովորողների համար կրթական միջավայրի կազմակերպման, հարմարեցման
առանձնահատկությունները:
Մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող
համակարգում

շտկողազարգացնող

աշխատանքի

աշխատանքները:

բովանդակությունը

(ուսումնադաստիարակչական
համակարգ):

գործընթաց,

Անհատական

և

երեխաների կրթության
Շտկողազարգացնող

և

կազմակերպումը

շտկողական

տարբերակված

պարապմունքների

մոտեցման

սկզբունքի

իրականացում:
Մտավոր

զարգացման

մասնագիտական
բարձրացման

խանգարում

կողմնորոշում,

ուղիները:Մտավոր

ունեցող

վերպատրաստում
զարգացման

շրջանավարտների
և

արդյունավետության

խանգարում

ունեցողանձանց

սոցիալականացման հոգեբանամանկավարժական ասպեկտները: Սովորողների
սոցիալական ադապտացիայի հնարավորությունները և ուղիները: Մտավոր
զարգացման

խանգարում

ունեցող

մեծահասակների

ուղեկցման

կազմակերպչական և բովանդակային ասպեկտները՝ կրթություն, աշխատանքային
գործունեություն, ժամանց, ընտանիք և այլն:

Ընտանիքիներին

ցուցաբերվող

հոգեբանամանկավարժական
գործընկերային

սոցիալ-մշակութային

աջակցության

հարաբերությունների

խնդիրը:

և

Ծնողների

կազմակերպման

հետ

ուղիները

և

բովանդակությունը: Ընտանիքում մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող
երեխաների դաստիարակումը:

3.4 Լոգոպեդիա
Խոսքային
ուսումնասիրումը,

խանգարումների
ախտորոշումն

կանխարգելումը,
ու

շտկումը:

հայտնաբերումը,

Խոսքի

վերականգնման

ռազմավարությունն ու մարտավարությունը: Խոսքային խանգարումներ ունեցող
անձանց ուսուցման, դաստիարակության և աշխատանքային գործունեության
արդյունավետ իրականացում:

Խոսքային խանգարումներ ունեցող երեխաների

դաստիարակությունը, հանրակրթությունում աշխատող հատուկ մանկավարժների
նախապատրաստում,

լոգոպեդական

աջակցության

գործընթացի

նպատակաուղղված գործունեության իմացություն, խոսքային գործունեության
խանգարման
զարգացման

էության
և

ու

առաջացման

խոսքային

պատճառների

տարբեր

մանկավարժահոգեբանական

գիտակցում,

խնդիրների

աջակցության

խոսքի

հաղթահարման

կազմակերպման

և

գործընթացի

նպատակաուղված ղեկավարում: Խոսքային խանգարում ունեցող

երեխաների

կրթության համակարգում շտկողազարգացնող աշխատանքները: Ընտանիքիներին
ցուցաբերվող սոցիալ-մշակութային և հոգեբանամանկավարժական աջակցության
խնդիրը: Ծնողների և ընտանիքի հետ համագործակցային հարաբերությունների
կազմակերպման

ուղիները

և

բովանդակությունը:

Ընտանիքում

մտավոր

զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների դաստիարակումը:

3.5 Էրգոթերապիա
Էրգոթերապիայի

առարկան,

Էրգոթերապիայի

գիտական

Էրգոթերապիայի

զարգացման

ոլորտները:

մեկնաբանումը
պատմությունը,

Էրգոթերապիայի

սահմանումները,

խնդիրներն

զբաղվածության

էթիկական
դերն

անձի

և

ու

նպատակները:

անհրաժեշտությունը:

գործունեության
կոդեքսը:
կյանքում:

հիմնական

Էրգոթերապիայի
Էրգոթերապիայի

տեսական հիմքերը: Մասնագիտության գործունեության ծավալման ոլորտները:

Այցելուակենտրոն
միջամտության

մոտեցումը
հիմնական

էրգոթերապիայում:

նպատակները

Էրգոթերապիայի

մանկաբուժության

ոլորտում:

Էրգոթերապիայի միջամտության հիմնական նպատակները նյարդաբուժության
ոլորտում:

Էրգոթերապիայի

ծերաբուժության

ոլորտում:

միջամտության
Էրգոթերապիայի

հիմնական

նպատակները

միջամտության

հիմնական

նպատակները հոգեբուժության ոլորտում: Մանկաբուժության մեջ կիրառվող
խնամքի էրգոթերապևտիկ մոտեցումները: Մանկական ուղեղային կաթված
ունեցող երեխային ցուցաբերվող էրգոթերապևտիկ միջամտության ուղիները:
Աուտիզմ ունեցող երեխային ցուցաբերվող էրգոթերապևտիկ միջամտության
ուղիները: Էրգոնոմիկա, ուսումնասիրության առարկան, կապը էրգոթերապիայի
հետ: Թիմային աշխատանքի

նշանակությունը

և դերը էրգոթերապիայում:

Ուսուցման, հարմարեցման, զարգացման և վերականգնման մոտեցումները
էրգոթերապիայում:
Առաջնային այցելու, երկրորդային այցելու, աշխատանք ընտանիքների և
խնամողների հետ:
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