مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
اختالالت یادگیری کودکان
توضیح
بسیاری از خانواده ها کودکانی با ظاهری طبیعی دارند ،رشد جسمی و قد و وزنشان هم نشانه از بهنجار بودن آنان
است .هوششان نرمال است .به خوبی صحبت می کنند .مانند دیگر کودکان بازی می کنند و ارتباط اجتماعی کمابیش
مناسبی دارند .در خانه نیز کارهایی را که والدین به آنان واگذار می کنند به خوبی انجام می دهند و از رفتار و اخالق
عادی برخوردارند .ولی وقتی به مدرسه می روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند مشکالت جدی
خودشان را نشان می دهند .این والدین معموال گزارشی از نارضایتی معلم از عملکرد تحصیلی کودکشان دریافت می
کنند و بسیار نگران می شوند .نقص یا ناتوانی عملکرد می تواند به شکل نداشتن توانایی کامل در گوش کردن،
فکرکردن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن یا انجام محاسبه های ریاضی ظاهر شود .اختالل یادگیری یا ناتوانی در
یادگیری اصطالحی است که در متون علمی برای این موارد استفاده می شود

مخاطبان
نواندیشان  12تا  18سال

هدف
 شناخت ویژگی های اختالل
 نحوه رفتار کنترل و مدیریت کودک دارای اختالل
 شناخت هوش و استعداد و سایر توانمندی های کودک و نوجوان دارای اختالل
 ارتقای عملکرد تحصیلی
 باال بردن اعتماد به نفس کودک
 پرهیز از سرکوب اجتماعی

سرفصل های آموزشی
به طور خالصه موارد زیر در این دوره بیان می شوند:
1

اختالل یادگیری چیست

2

انواع اختالالت چیست

3

علل ابتال به اختالل یادگیری چیست

4

ویژگی های کودکان دارای اختالالت یادگیری

5

اختالالت یادگیری چگونه تشخیص داده می شود
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6

درمان و مدیریت اختالالت یادگیری
 شروع کالس ها از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد.
 محل برگزاری کالسها متعاقبا اعالم می شود.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02166054958تماس حاصل فرمایید.
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