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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

فراینــد تولیــد برنامــه درســی  مجموعــه فعالیت هــای نظام منــد و طرح ریــزی شــده ای 
اســت، کــه تــاش دارد ابعــاد چهارگانــه زیــر نظــام برنامــه درســی )طراحــی، تدویــن، اجــرا و 
ارزشــیابی( را در یــک فعالیــت منســجم، هماهنــگ بــا غایــت و اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت 

ــد. رســمی ســازماندهی نمای
در تدویــن محتــوای کتــب دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه کــه بخشــی از فراینــد برنامه ریــزی 
ــر فلســفه تعلیــم و  ــا ماحظــات ســاحت های تربیتــی حاکــم ب درســی اســت، ســعی شــده ت
ــه و  ــش پای ــم دان ــرای درک و فه ــوزان ب ــدی دانش آم ــد و توانمن ــر رش ــر ب ــه ناظ ــت ک تربی
ــی،  ــی و منطق ــر علم ــیوه تفک ــری ش ــی، به کارگی ــای دانش افزای ــب مهارت ه ــی، کس عموم
تــوان تفکــر انتقــادی، آمادگــی جهــت بــروز خاقیــت و نــوآوری و نیــز کســب دانــش، بینــش و 
تفکــر فناورانــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی اســت، مــورد توجــه قــرار گیــرد. ایــن محتــوا بــا 
فراهــم نمــودن فرصت هــای مناســب برنامــه درســی ضمــن تأکیــد بــر انعطــاف در عیــن ثبــات و 
همه جانبه نگــری و توجــه بــه هویــت ویــژه متربیــان بــا نیازهــای خــاص، زمینه ســاز دســتیابی 

ــد.  ــا( می باش ــا، مهارت ه ــتگی های الزم )توانمندی ه ــب شایس ــه کس ــوزان ب دانش آم
امیــد اســت ایــن محتــوا در تحقــق اهــداف مؤثــر باشــد و معلمــان عزیــز و گرامــی بــا بهره گیری 
از ایــن کتــاب بتواننــد فراگیــران را در دســتیابی بــه صاحیت هــای فــردی و اجتماعــی یــاری 

. یند نما
ایــن کار بــزرگ حاصــل همــکاری صمیمانــه کارشناســان ســازمان آمــوزش و پــرورش کــودکان 
ــاش و  ــت از ت ــته اس ــد، شایس ــی می باش ــای درس ــف کتاب ه ــای تألی ــتثنایی و گروه ه اس
ــوع  ــزی آموزشــی وزارت متب ــزان و همــکاران ســازمان پژوهــش و برنامه ری ــن عزی مســاعی ای

ــم. ــر و تشــکر نمایی ــد، تقدی ــاری داده ان ــا را ی ــه در مراحــل چــاپ و آماده ســازی م ک
در اینجــا از همــه همــکاران و صاحب نظــران درخواســت می نمایــم، تــا نظــرات و پیشــنهادهای 

خــود را در خصــوص ایــن محتــوا بــه ایــن ســازمان منعکــس نمایــد.

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان

آموزش و پرورش استثنایی کشور


























































