
 

 

 

 

استثنایی کشور سازمان آموزش و پرورش  

 

   

1400              گزارش دوره های برگزارشده ضمن خدمت  

 

 

به منظور بروز رسانی و آموزش معلمانی که تاکنون آموزش های الزم جهت تدریس دانش آموزان با آسیب        

  با کد  تدریس دانش آموزان با آسیب بیناییروش ها و راهبردهای  دوره ضمن خدمتبینایی را نگذرانده اند، 

نفر از آموزگاران دانش آموزان دارای  56با شرکت  15/10/1400تا  04/10ساعت از تاریخ  40میزان به   92700219

 آسیب بینایی در سامانه آموزش مجازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار گردید.

 موضوعات آموزشی ارائه شده :

  تعریف و طبقه بندی اختالل بینایی-پرورش نابینایان در ایران و جهانآموزش و 

 بریل آموزی  –پیش نیازهای خط بریل  –ویژگی های خط بریل –آشنایی با ویژگی های گروه آسیب دیده بینایی 

  آشنایی با عالئم و قوانین نگارشی –آشنایی با مصوت ها و کلمه خوانی 

  یادگیری چند حسی )یکپارچگی حواس(تربیت و تقویت حواس و اهمیت 

  نحوه استفاده از لوح و قلم )خواندن و نوشتن( –آشنایی با ابزارهای نوشتاری خط بریل 

  برنامه های پیش از دبستان  –مداخله به هنگام 

  راهبردهای آموزشی  برای دانش آموزان نابینا و دیر نابینا در کالس درس و توان بخشی برای دانش آموزان با

 سیب بینایی و آشنایی با تجهیزات آموزشی و توان بخشی آ

  آشنایی با نگارش بریل در ریاضی 

  محدودیت های ناشی از آسیب بینایی و راه های کاهش یا از بین بردن آن ،برخورد مناسب با افراددارای آسیب

 بینایی

  تعریف، شناخت اجزا و مهارت های جهت یابی 

  مهارت های حرکتی هدفمند با استفاده از راهنمای بینا شامل: روش اصلی حرکت با راهنما ، عبور از راه های

 باریک ، باال و پایین آمدن از یک یا چند پله و عبور از درها 

  تکنیک های حفاظتی شامل : باال و پایین نگه داشتن دست و ساعد، ردیابی، تنظیم بدن برای حرکت عمودی

 ی بر مسیرو مواز

  شناخت کارکردها، اجزا، انواع، اندازه مناسب عصای سفید و قرار دادن عصا در محل مناسب، شناخت و تمرین

 سه نوع گرفتن دسته عصا ، تکنیک مورب و ردیابی با استفاده از تکنیک مورب در کاربرد عصا

 

 


