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1ــ از فرماىشات مقام معظم رهبری به معلمین استثناىی

بسم اهلل الرحمن الرحىم
) … و من احىاها فکانها احىاالناس جمىعًا …(

و ما توفیقنا االّ بّا… العزىز الحکیم
معاون وزىر و رىیس سازمان آموزش و پرورش استثناىی

بی سبب نیست که کار معلمان کودکان استثناىی را به »شغل انبیاء و مصلحان بزرگ عالم1« تشبیه 
کرده اند، چرا که ماهیت تالش عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء انسان هاست. موفقیت در اىن جهاد 
خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ی درسی متناسب با توانمندی ها و نیازهای دانش آموزان استثناىی است 
به نحوی که نارساىی برنامه های درسی و شراىط آموزش و پرورش عمومی برای در برگرفتن اىن گروه 
از دانش آموزان، حذف آنان از جرىان تعلیم و تربیت عمومی را موجب نشود. اىنک خدا را شاکرم که پس 
از مدت ها تالش اىثارگرانه ی معلمین و کارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگری از 
مجموعه ی برنامه های درسی ضروری برای پرورش استعدادهای دانش آموزان عزىزی که در ىادگیری و 

نیازها شراىط متفاوتی دارند برای بهره گیری آنان به چاپ رسید.
در اىن راستا محتوای کتب درسی کودکان استثناىی در مدارس وىژه به منظور تمهید زمینه های 
فراگیری مطالب و مهارت هاىی که دانش آموزان را برای زندگی در جامعه ی امروز آماده می سازد طراحی 
شده است. امیدوارم تکمیل اىن حلقه های نهاىی زنجیره آموزش و پرورش عمومی و حرفه ای، با فراهم 
آوردن کفاىت های فردی و اجتماعی الزم، آرزوهای  عموم معلمان و والدىن اىن کودکان و نوجوانان را 

جامه واقعیت بپوشد.
بر خود فرض می دانم از تمامی دست اندرکاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نیز مقام محترم 
عالی وزارت، مسؤلین و دست اندرکاران سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی به وىژه، اداره ی کل چاپ 
و توزىع کتب درسی که با حماىت های خود در برآورده شدن اىن نیازها و آرزوی معلمان و دانش آموزان 

استثناىی نقش بزرگی را اىفا کردند، صمیمانه سپاسگزاری نماىم.
راه  به  مشتاقانه چشم  بود،  نخواهد  کاستی  و  بدون ضعف  ساخته ای  انسان  اثر  هیچ  که  آن جا  از 

نظرىات و پیشنهادهای صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء کیفیت اىن برنامه ها خواهیم بود.




