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بسم اهلل الرحمن الرحیم

»… و من احیاها فكانها احیا الناس جمیعًا…«

و  انبىاء  »شغل  به  را  استثناىى  كودكان  معلمان  كار  كه  نىست  بى سبب 

احىاء  مسىر  در  جهاد  آنان  عاشقانه ى  تالش  ماهىت  كه  چرا  كرده اند،  تشبىه  عالم1«  بزرگ  مصلحان 

انسان هاست. موفقىت در اىن جهاد خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ى درسى متناسب با توانمندى ها و نىازهاى 

دانش آموزان استثناىى است به نحوى كه نارساىى برنامه ى درسى و شراىط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن 

گروه از دانش آموزان، حذف آنان از جرىان تعلىم و تربىت عمومى را موجب نشود. اىنك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها تالش 

اىثارگرانه ى معلمان و كارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگرى از مجموعه ى برنامه هاى درسى ضرورى براى 

پرورش استعدادهاى دانش آموزان عزىزى كه در ىادگىرى و نىازها شراىط متفاوتى دارند براى بهره گىرى آنان به چاپ رسىد.

در اىن راستا محتواى كتب درسى كودكان استثناىى در مدارس وىژه به منظور تمهىد زمىنه هاى فراگىرى مطالب و مهارت هاىى كه دانش آموزان را براى 

زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امىدوارم تكمىل اىن حلقه هاى نهاىى زنجىره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم 

آوردن كفاىت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى عموم معلمان و والدىن اىن كودكان و نوجوانان را جامه واقعىت بپوشد.

بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندركاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نىز مقام محترم عالى وزارت، مسؤولىن و دست اندركاران سازمان 

پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه، اداره ى كل چاپ و توزىع كتب درسى كه با حماىت هاى خود در برآورده شدن اىن نىازها و آرزوى معلمان و 

دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفا كردند، صمىمانه سپاسگزارى نماىم.از آن جا كه هىچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد 

بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات و پىشنهادهاى صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء كىفىت اىن برنامه ها خواهىم بود.

 و ما توفىقنا ااّل باْ… العزىز الحكىم

معاون وزىر و رىىس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ــ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمان استثناىى
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