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بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿… و من احياها فكانها احيا الناس جميعًا…﴾

بى سبب نيست كه كار معلمان كودكان استثنايى را به «شغل انبياء و 
مصلحان بزرگ عالم۱» تشبيه كرده اند، چرا كه ماهيت تالش عاشقانه ى آنان جهاد در 

مسير احياء انسان هاست. موفقيت در اين جهاد خداجويانه مرهون تدوين برنامه ى درسى 
متناسب با توانمندى ها و نيازهاى دانش آموزان استثنايى است به نحوى كه نارسايى برنامه هاى 

درسى و شرايط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اين گروه از دانش آموزان، حذف 
آنان از جريان تعليم و تربيت عمومى را موجب نشود. اينك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها تالش 
ايثارگرانه ى معلمان و كارشناسان اين سازمان بار ديگر به بار نشست و بخش ديگرى از مجموعه ى 

نيازها  و  يادگيرى  در  كه  عزيزى  دانش آموزان  استعدادهاى  پرورش  براى  ضرورى  درسى  برنامه هاى 
شرايط متفاوتى دارند براى بهره گيرى آنان به چاپ رسيد.

در اين راستا محتواى كتب درسى كودكان استثنايى در مدارس ويژه به منظور تمهيد زمينه هاى فراگيرى مطالب و 
مهارت هايى كه دانش آموزان را براى زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. اميدوارم تكميل اين حلقه هاى 
نهايى زنجيره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن كفايت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى عموم معلمان 

و والدين اين كودكان و نوجوانان را جامه واقعيت بپوشد.
بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندركاران تدوين اين مجموعه در سازمان و نيز مقام محترم عالى وزارت، مسؤولين 
و دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى به ويژه، اداره ى كل چاپ و توزيع كتب درسى كه با حمايت هاى خود در 

برآورده شدن اين نيازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثنايى نقش بزرگى را ايفاء كردند، صميمانه سپاسگزارى نمايم.
از آن جا كه هيچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظريات و پيشنهادهاى 

صاحبان انديشه و تجربه در جهت ارتقاء كيفيت اين برنامه ها خواهيم بود.

و ما توفيقنا اّال بْا… العزيز الحكيم
معاون وزير و رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايى

۱ـ از فرمايشات مقام معظم رهبرى به معلمين استثنايى
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