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بسمه تعالی

یکی از اهداف کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرورش تربیت یافتگانی 
است که از دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی برخوردار گردند 

و با روحیه مسئولیت پذیری و تعالی خواهی و برخوردار از مهارت های ارتباطی، در حیات 
خانوادگی و اجتماعی با رعایت اصول برگرفته از نظام معیار اسالمی، مشارکت مؤثر داشته باشند. 
زمینه تحقق چنین هدفی را راهکارهای مبتنی بر نظریه و پژوهش بنیان، نظیر طراحی، تدوین و بازتولید 

برنامه های درسی موجود با تأکید بر متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای 
آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان فراهم می کند. 

بر این اساس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در مسیر اجرای سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و به پشتوانه اهداف مندرج در اساسنامه خود، اقدام به تدوین محتوای کتب نوآموزان و 
دانش آموزان با نیازهای ویژه، مبتنی بر برنامه درسی ملی نموده است. در طراحی و تدوین محتوا 

برای این گروه از  دانش آموزان، ضمن توجه به ویژگی های شناختی، حسی، 
جسمی و هیجانی نوآموزان و دانش آموزان تالش گردیده تا مالحظات 

ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر به رشد و 
توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم  دانش پایه و عمومی، کسب 
مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان 

تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود 
کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد تا زمینه های مساعد برای به فعلیت 

رساندن استعدادها و توانایی های آنان را فراهم سازد.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خود واجب می داند از تالش و مساعی تمامی 

آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  همکاران  و  درسی  کتاب های  تألیف  گروه های 
وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماید.

امید است معلمان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش با نظرات و پیشنهادهای 
ارزشمند خود این سازمان را در ارتقای کیفیت این محتوا یاری رسانند.

                                        
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور



همکار گرامي: 
نظر به اينكه يكي از اركان اساسي آموزش و پرورش دانش آموزان با نيازهاي ويژه، آماده كردن آنان براي زندگي و كار در جامعه 
است، كتاب حاضر بر آن است تا با ارائه فّعاليت هايي در حيطه هاي مختلف حرفه اي عالوه بر افزايش توانمندي جسماني دانش آموزان، 

زمينة شناسايي عالئق و استعدادهای آنان را براي آموزش حرفه اي در دورۀ بعدي فراهم سازد. 
در تدوين و تنظيم محتواي كتاب، ضمن استفاده از يك الگوي واحد در هر سه پاية تحصيلي به نكات زير توجه شده است:

 در شروع هر فصل متنی تحت عنوان »بخوانيم« تدوين گرديده است. هدف از ارائه اين بخش تقويت مهارت خواندن دانش آموزان 
و همچنين افزايش اّطالعات عمومی آنان در زمينة موضوع فصل می باشد.

 هر فصل با تصويرها و سؤال هايي آغاز می شود تا زمينة ايجاد انگيزه و گفت وگو را در فراگيران فراهم آورد.
 در بخش فّعاليت ها، آموزش به صورت گام به گام همراه با تصاوير زنجيره اي ارائه شده است تا موجب تسهيل فرايند ياددهي- يادگيري 

گردد و با طراحي فّعاليت هايي تحت عنوان »فكر كنيد«، »گفت وگو كنيد« و ... به غناي آن افزوده شده است.
 در هر فصل به تناسب موضوع، به برخی نكات ايمني و بهداشتي اشاره شده است كه رعايت آنها، از سوي دانش آموزان و دبيران 

مورد تأكيد مي باشد.
 به منظور افزايش تعامل و ايجاد رفتارهاي شغلي در دانش آموزان، در برخي از فصل ها فّعاليت هايي به شكل گروهي پيش بيني شده 
است. همكاران گرامي مي توانند متناسب با ويژگي دانش آموزان فّعاليت هاي ديگري را طراحي نمايند تا هر دانش آموز به فراخور 

وضعيت شناختي و جسماني خود بخشي از فّعاليت را انجام دهد.
تا براي دانش آموزان مستعد و عالقه مند فرصت تمرين و ممارست  فّعاليت هاي تكميلي گنجانده شده است   در برخي فصل ها، 

بيشتري فراهم شود.
 به منظور انعطاف در برنامة درسی، قسمتی با عنوان »فّعاليت هاي پيشنهادی« گنجانده شده است تا همكاران محترم متناسب با 
توانمندي هر دانش آموز، فّعاليت هايي را براي وي طراحي نمايند. همچنين به دانش آموزان، اين فرصت داده مي شود تا با استفاده از 
آموخته هاي خود فّعاليت جديدي را براي اجرا پيشنهاد دهند. در ضمن الگوهای آماده برای فّعاليت های فصل كار با كاغذ در پيوست  

)شماره 1( آورده شده است.
 به منظور افزايش آگاهي شغلي دانش آموزان، در پايان هر فصل تصاويري از مشاغل مرتبط با موضوع فصل ارائه گرديده است و 
از دانش آموزان نيز خواسته شده است كه با بررسي  بيشتر و يا بازديد از مراكز شغلي، اطالعات خود را در اين زمينه افزايش دهند.

 به منظور ارزيابي دانش آموز از فّعاليت هاي خود، در پايان هر فصل، برگه »خود ارزيابي« تدوين شده است كه به دانش آموز كمك 
كند نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي كرده و در صورت امكان با انجام تمرين هاي بيشتر نسبت به برطرف كردن نقاط ضعف خود 
اقدام كند. پيشنهاد مي شود كه در ابتداي آموزش هر فصل، در مورد كاربرگ خود ارزيابي به دانش آموزان توضيحات الزم ارائه گردد.
 به منظور افزايش مشاركت و تسهيل در انجام فّعاليت های كتاب برای دانش آموزانی كه دارای محدوديت های جسمانی هستند 
توصيه هايی در خصوص استفاده از وسايل و مواد مورد نياز در پيوست )شمارۀ 2( ارائه شده است كه انتظار می رود همكاران گرامی 

شرايط بهره مندی از اين توصيه ها را برای دانش آموزان فراهم كنند.
 يكی از اهداف مهم آموزش درس كار و فناوری، افزايش و تقويت چاالكی و سرعت عمل در مهارت های حركتی خصوصًا در 
ناحيه دست ها می باشد. جهت احقاق اين هدف، تمرين هايی برای هر فصل در پيوست )شمارۀ 3( ارائه شده است كه قبل از شروع 
آموزش بايد انجام شود. اين تمرين ها برای فصل های ديگر كتاب نيز قابل تعميم می باشد. تالش بر اين بوده است كه تمرين ها 
برای دانش آموز، ساده و قابل اجرا باشد. شايسته است دبيران گرامی راهنمايی الزم را در اين خصوص به دانش آموزان ارائه دهند و 

درصورت حضور نيروی توان بخشی در مدرسه، از مشاورۀ ايشان نيز بهره مند گردند.
يادآور می شود، اين تمرين ها و توصيه ها براي دانش آموزانی كه با مشكل حركتی مواجه نيستند اما در انجام فّعاليت ها ضعف دارند 

نيز قابل استفاده مي باشد.
آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براي دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامي و صاحب نظران تقاضا داريم، با نظرات 

سازندۀ خود ما را از كاستي هاي كتاب آگاه نموده تا مورد بررسي و در چاپ هاي بعدي لحاظ گردد.
گروه مؤلفان


