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Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «26»  հունիս   2019թ.
                                                                   թիվ  1744 – Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՍՈՎՈՐԵԼ ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼ. ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Հուլիսի 8-11, 2019թ., ք. Երևան («Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ)

«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ,
«Սեմռա Պլյուս» հիմնադրամ, Շվեյցարիա

Օր 1՝ հուլիսի 8

09:30-11:30 · Ներածություն
· Մոդուլի նպատակը
· Դասընթացների մեթոդաբանության

հակիրճ ներկայացում

Մարի – Պոլ Բրոսար

11.30-11.45 Սուրճի ընդմիջում
11:45-13:00 · Ինչպես պատրաստել գործնական

դասընթացը, դիդակտիկ նյութերի
ներկայացում

Մարի – Պոլ Բրոսար

13.00-14.00 Ճաշի ընդմիջում
14:00-15:30 · Որպես դիդակտիկ նյութ. տեսանյութի

պատրաստում և կիրառում
(բուժքույրական գործի որևէ
միջամտության տեսանկարում)

· 1-ին տեսանյութ. դիտում և վերլուծում
(նկարահանված նյութի
համապատասխանությունը) և խնամքի
իրականացումը (ինչպես էր այն
իրականացվում)

· Դիդակտիկ նյութ/միջոց.
«Գիտելիքների զբոսանք»=որևէ
ցուցանմուշի ստեղծում, որը
կպատկերի պրոտոկոլ (նկար, կոլաժ,
բանալի բառ) յուրաքանչյուր խումբ
ընտրում է իր պրոտոկոլը

Մարի – Պոլ Բրոսար

15:30-15:45  Սուրճի ընդմիջում
15:45-17:00 Ստեղծված նյութերի դիտարկում և

գնահատում: Տեսական նյութ «Գիտելիքների
զբոսանքի» վերաբերյալ:

Օդիլ Լորենցինի



Օր 2՝ հուլիսի 9
09:30-11:30 · Դիդակտիկ նյութի ուսուցում  և

կիրառում. «Ճշգրտում զույգերով»,
երկու անձից բաղկացած խումբ.
մասնակիցներից մեկը իրականացնում
է բուժական գործողությունը, իսկ
մյուսը ներկայացնում է իր
դիտարկումները

Մարի – Պոլ Բրոսար

11:30-11:45 Սուրճի ընդմիջում
11:45-13:00 · Ընդհանուր քննարկում

· Տեսություն. «Ճշգրտում զույգերով»
Մարի – Պոլ Բրոսար

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում
14:00-15:30 · Դիդակտիկ նյութ. մշակված

պրոտոկոլի հիման վրա
միջամտության իրականացում
(խմբերով). Սալբուտամոլով
ինհալացիա և ներերակային կաթետրի
տեղադրում

Օդիլ Լորենցինի

15:30-15:45 Սուրճի ընդմիջում
15:45-17:00 · Համեմատական անցկացնել երկու

պրոտոկոլների և գործնականի միջև
Օդիլ Լորենցինի

Օր 3՝ հուլիսի 10
09:30-11:30 · Դիդակտիկ նյութի ներկայացում և

կիրառում. յուրաքանչյուր մասնակից
ներկայացնում է որևէ միջամտության
դասավանդում և իր
ինքնագնահատումը
դասավանդողների խմբի առջև

Մարի – Պոլ Բրոսար

11:30-11:45 Սուրճի ընդմիջում
11:45-13:00 · Նպատակ. փորձարկել բուժքույրական

գործի դասավանդողի դերը
ուսանողների առջև

Օդիլ Լորենցինի

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում
14:00-15:30 · Առաջադրանքային ներկայացումների

շարունակում
Օդիլ Լորենցինի

15:30-15:45 Սուրճի ընդմիջում
15:45-17:00 · Ամփոփում. դասընթացի պլանի և

նպատակների կարևորությունը
· Խնամքի որևէ տեսակի մտավոր

պատկերում
· Օրվա գնահատումը
· Հիվանդանոցի անձնակազմի համար

ընդհանուր ժողովի պատրաստում

Մարի – Պոլ Բրոսար



Օր 4՝ հուլիսի 11
09:30-11:30 · Դասընթացի ժամանակ կիրառված

դիդակտիկ նյութերի վերլուծություն,
անդրադարձ, դիտարկումներ

· Ինչպիսի՞ դասընթաց իրականացնել
համապատասխան թիրախային
լսարանի (բառապաշար,
բովանդակություն, ցուցադրություն…).
խմբային վարժություններ

Մարի – Պոլ Բրոսար

11:30-11:45 Սուրճի ընդմիջում
11:45-13:00 · Օգտագործված ցուցադրության

տեսակները. լուռ, բառային, որոշակի
իրավիճակում

Օդիլ Լորենցինի

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում
14:00-15:30 · Պրակտիկայի ուսուցման վերաբերյալ

դասընթացների անցկացման
վարժություն զույգերով

· Գնահատում և ամփոփում

Օդիլ Լորենցինի

15:30-15:45 Սուրճի ընդմիջում
15:45-17:00 · Պլենար հանդիպում.

դասավանդողները ներկայացնում են
մոդուլի բովանդակությունը
հիվանդանոցի ողջ անձնակազմին

· Փակման խոսք

Մարի – Պոլ Բրոսար

Թիրախային լսարան՝ բուժքույրներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 8 հոգի:


