
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «21»   հունիս    2019թ.
                                                                   թիվ   1673 – Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Հուլիսի 3-5, 2019թ., ք. Երևան («ԱրԲեՍ» ԱԿ)

«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ,
Կրթություն և հետազոտություններ հիմնադրամ

Օր 1՝ հուլիսի 3
09:30-10:00 Մասնակիցների գրանցում
10:00-10:30 Տեսական մաս

Նախորդ տարվա դասընթացի համառոտ
ամփոփում։

Նյութի մատուցում սահիկաշարով, հարց և
պատասխան

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե,
Ինգո Մռոչեկ		

10:30-11:30 Գործնական մաս
Նախորդ տարվա դասընթացի արդյունքում
մասնակիցների առաջ ծառացած
խնդիրների, դժվարությունների քննարկում:

· Նախկինում առկա խնդիրների
հաղթահարումը նախորդ տարվա
դասընթացի արդյունքում:

· Նախորդ տարվա դասընթացից
հետո մասնակիցների
աշխատանքում տեղ գտած
փոփոխությունները:

· Մասնակիցների հաջողության
պատմություններ:

Մասնակիցները նախապատրաստել և
դասընթացավարներին են ուղարկել անխոս
երեխաների հետ աշխատանքում իրենց
կողմից կիրառվող այլընտրանքային
հաղորդակցման միջոցները ցուցադրող
տեսանյութ: Տեսանյութերի խնդրահարույց
ու քննարկման անհրաժեշտություն ունեցող

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե,
Ինգո Մռոչեկ



հատվածների ցուցադրում և խմբային
քննարկում: Յուրաքանչյուր տեսանյութում
տեղ գտած դրական ու բացասական
երևույթների մանրամասն վերլուծություն:

11:30-11:45 Ընդմիջում
11։45-13։00 Գործնական մաս

Օրվա առաջին կեսին բարձրացված
հարցերի քննարկում. նախորդ՝ 2018թ.
դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած
գիտելիքների հիման վրա:

Մտագրոհ, քննարկում

Ինգո Մռոչեկ

13։00-14։00 Ճաշի ընդմիջում
14։00-15։30 Տեսական մաս

Միջոցների բազմազանության
�հայեցակարգ

ԱԼՀ-ում կիրառվող հաղորդակցման
միջոցները և հաղորդակցման սարքերը:

Դասընթացավարները սահիկաշարի
կիրառմամբ լսարանին ներկայացնում են
հաղորդակցման բարձր տեխնոլոգիական
միջոցներ, խոսող սարքեր, ցուցադրում
դրանց կիրառությունը:

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե

15:30-15:45 Ընդմիջում
15:45-17:00՝ Գործնական մաս

Միջոցների բազմազանության
հայեցագարգ.
ԱԼՀ-ում կիրառվող հաղորդակցման
միջոցները և հաղորդակցման սարքերը:

Մասնակիցները բաժանվում են երկու խմբի՝
մի խումբը ներկայանում է որպես
մասնագետների խումբ, մյուսը՝ անխոս
երեխաների: Դերային խաղի միջոցով
մասնագետներին ուսուցանվում են
սարքերի կիրառման
առանձնահատկությունները: Դասընթացի
մասնակիցները փորձում են սարքերը
կիրառել՝ փորձելով գտնել հայկական
համատեքստին համապատասխան
լուծումներ ու կիրառություններ:
Մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիական
խոսող սարքերի փոխարինումը ոչ
տեխնոլոգիական միջոցներով՝

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե



հաղորդակցման տախտակներով՝
պահպանելով կիրառման սկզբունքը:

Օր 2՝ հուլիսի 4
09։30-10։00 Մասնակիցների գրանցում
10։00-13։00 Տեսական մաս

Վաղ հաղորդակցման գործառույթը
Գիտելիքի փոխանցում դեպքերի
քննարկման հիման վրա

· Եռակի գնահատում
· Միջամտության առաջին քայլերի

պլանավորումը

Թեմաները մատուցվում են դեպքերի
քննարկման հիման վրա գիտելիքի
փոխանցման միջոցով:

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե

13։00-14։00 Ճաշի ընդմիջում
14։00-15։30 Տեսական մաս

Մինչխոսքային հաղորդակցման
հմտություններ:
Սոցիալ-հուզական
առանձնահատկությունները մինչխոսքային
հաղորդակցման փուլում:

Տեղեկատվության փոխանցում
սահիկաշարի օգնությամբ:
Մինչխոսքային հաղորդակցման
հմտություններ:
Տեսաֆիլմերի ցուցադրություն

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե

15:30-17:00 Գործնական մաս
Համագործակցային մոտեցումները.
երեխայի հնարավորություններին
համապատասխանեցված հաղորդակցում.
ԱԼՀ մոդելավորումը:

Ներկայացվում են կլինիկական ոլորտում
աշխատող մասնագետների՝ բժիշկ-
վերականգնողաբանի, զարգացման
մանկաբույժի, կլինիկական լոգոպեդի,
կլինիկական հոգեբանի,
սուրդոթերապիստի համագործակցային
մոտեցումները:

� �պրոֆ Դր Դորոթեա Լագե

Օր 3՝ հուլիսի 5
09։30-10։00 Մասնակիցների գրանցում
10։00-11։00 Տեսական մաս �պրոֆ Դր. Դորոթեա Լագե



Միջամտության պլանավորումը
ԱԼՀ զարգացում հաղորդակցման
գործընկերների միջև (COCP) ծրագրով.

Թեման ներկայացվում է սահիկաշարով
11։00-11։15 Ընդմիջում
11։15-13։00 Գործնական մաս

Միջամտության պլանավորումը
ԱԼՀ զարգացում հաղորդակցման
գործընկերների միջև ծրագրով
Աշխատանք խմբերում

Մասնակիցները բաժանվում են 5 խմբի, 1
ժամ 45 րոպեի ընթացքում աշխատում
առանձին սենյակներում և օրվա ավարտին
ներկայացնում յուրաքանչյուր խմբի ԱԼՀ
ծրագրի իրենց մոդելը: Յուրաքանչյուր
խմբին ներկայացման համար տրվում է 12
րոպե:

Ինգո Մռոչեկ

13։00-14։00 Ճաշի ընդմիջում
14։00-15։00 Գործնական մաս

Խմբային աշխատանքների արդյունքների
ներկայացում:

Դասընթացավարները ներկայացնում են
իրենց աշխատանքնային գործունեության
ընթացքում հանդիպած դեպքերը,
մասնակիցները հանդես են գալիս իրենց
դեպքերով:

Ինգո Մռոչեկ

15։00-15։15 Ընդմիջում
15։15-17։00 Հարց և պատասխան

Որո՞նք կլինեն մասնակիցների հետագա
քայլերը
Միջամտության կիրառումը ամենօրյա
աշխատանքում
Հաճախ տրվող հարցեր և հետադարձ կապ

Քննարկվում են մասնակիցների հետագա
քայլերը, միջամտության կիրառումը
ամենօրյ աշախատանքում

�պրոֆ Դորոթեա Լագե
Ինգո Մռոչեկ



Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-վերականգնողաբաններ, զարգացման մանկաբույժներ,
կլինիկական լոգոպեդներ, կլինիկական հոգեբաններ, սուրդոթերապիստներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 30 հոգի:


