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بسم اهللا الرحمن الرحیم

»… و من احیاها فكانما احیا الناس جمیعًا…«

بی سبب نیست كه كار معلمان كودكان استثنایی را به »شغل انبیاء و مصلحان 
بزرگ عالم1« تشبیه كرده اند، چرا كه ماهیت تالش عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء 
انسان هاست. موفقیت در این جهاد خداجویانه مرهون تدوین برنامه ی درسی متناسب 
با توانمندی ها و نیازهای دانش آموزان استثنایی است به نحوی كه نارسایی برنامه های 
درسی و شرایط آموزش و پرورش عمومی برای دربرگرفتن این گروه از دانش آموزان، 
حذف آنان از جریان تعلیم و تربیت عمومی را موجب نشود. اینك خدا را شاكرم كه پس 
از مدت ها تالش ایثارگرانه ی معلمین و كارشناسان این سازمان بار دیگر به بار نشست 
و بخش دیگری از مجموعه ی برنامه های درسی ضروری برای پرورش استعدادهای 
دانش آموزان عزیزی كه در یادگیری و نیازها شرایط متفاوتی دارند برای بهره گیری آنان 

به چاپ رسید.
در این راستا محتوای كتب درسی كودكان استثنایی در مدارس ویژه به منظور 
برای زندگی در  را  دانش آموزان  فراگیری مطالب و مهارت هایی كه  تمهید زمینه های 
جامعه ی امروز آماده می سازد طراحی شده است. امیدوارم تكمیل این حلقه های نهایی 
و  فردی  كفایت های  آوردن  فراهم  با  و حرفه ای،  پرورش عمومی  و  آموزش  زنجیره 
جامه  را  نوجوانان  و  كودكان  این  والدین  و  معلمان  عموم  آرزوهای  اجتماعی الزم، 

واقعیت بپوشد.
بر خود فرض می دانم از تمامی دست اندركاران تدوین این مجموعه در سازمان و 
نیز مقام محترم عالی وزارت، مسؤلین و دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی به ویژه، اداره ی كل چاپ و توزیع كتب درسی كه با حمایت های خود در برآورده 
شدن این نیازها و آرزوی معلمان و دانش آموزان استثنایی نقش بزرگی را ایفا كردند، 

صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
از آن جا كه هیچ اثر انسان ساخته ای بدون ضعف و كاستی نخواهد بود، مشتاقانه 
چشم به راه نظریات و پیشنهادهای صاحبان اندیشه و تجربه در جهت ارتقاء كیفیت این 

برنامه ها خواهیم بود.

و ما توفیقنا ااّل بّا… العزیز الحكیم
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

1ــ از فرمایشات مقام معظم رهبری به معلمین استثنایی
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