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Iمشوره ورھنمائی درمورد شمولیت بھ مکتب
  مواظبت قبل از شمولیت1
معاینات قبل از شمولیت)1(

در چاپان، قبل از شمولیت بھ مکتب بصورت عموم معاینات صحی درمراکز بیمھ ھای صحی در 
 دوبار تاسن یک سالگی، یکبار در سن یک ونیم این معاینات شامل.سرتاسر مملکت صورت میگیرد

.یاد میکنند)شیرخوارگی(معاینات فوق الذکر را بنام معاینات دوره .الگی و سن سھ سالگی میباشدس
این . میرسد معاینات صحی قبل از شمولیت بھ مکتب بطور عموم صورت میگیرد6وقتی طفل بھ سن 

 یاد دوره را کھ طفل از مرحلھ شیرخوارگی خارج و شامل مرحلھ انکشاف میگردد بنام مرحلھ تحول
برعالوه این معاینات ھمگانی، طفل بعد از والدت درھمان شفاخانھ والدی بصورت عموم .میکنند

ازجملھ معاینات طفل نو تولد یکی ھم .معاینات راتکمیل میکند
(AABR=automated auditory brainstorm response) صورت  است کھ در سرتاسر مملکت

است ، اگر مادرحاملھ بمرض سرخکان دچار گردد، ویا بھ مشکل وقتی طفل ھنوز در بطن مادر .میگردد
در چنین حالت داکتران طفل را تحت .والدت میکند خطر بدنیا آمدن طفل نارس و ناسالم خیلی قوی است

.معاینات متداوم و پیگیر قرار میدھد
ی پیدا نموده و  سالگی، والدین از وضع صحی طفل خویش آگاھ6     در اثر برگزاری معاینات تا سن 

ھمچنان دراثر این معاینات .درصورت ضرورت میتوانند کھ با مجربین و متخصصین مشوره نمایند
برعالوه ، .میتوان از وقوع امراض جلوگیری ویادر مرحلھ ابتدائی امراض ازآن مواظبت بعمل آید

اثر مشوره با مادران جوان و کم تجربھ کھ در قسمت نگھداری طفل معلومات کافی ندارند، در 
.متخصصین از تشویش و ناراحتی نجات پیداکنند

کھ در قسمت رفع .تشخیص ودریافت  معلولیت در اطفال اکثرًا در اثر این معاینات صورت میگیرد
از طرف دیگر، متاسفانھ مشکلی کھ در .معلولیت و نگھداری ازآن در مرحلھ ابتدائی میتوان اقدام کرد

اینست کھ تشخیص در سنی صورت میگیرد کھ طفل ھنوزدر مرحلھ شیرین و اثر تسخیص بمیان میآید 
دوست داشتنی قراردارد ، بعضی ا ز مادران عالقھ و محبت شان نسبت بھ اطفال معیوبشان کمتر 

.میگردد
    گرچھ محتویات و طرز معاینات نظر بھ منطقھ کمی فرق ھم میکند اما بصورت عموم اکثرًا در

این معاینات ھم بشکل دستجمعی و انفرادی صورت .مراکز صحی و بیمھ ھا برگزار میگردد
معاینات دستجمعی آنست کھ برای اطفالیکھ در عین سال و ماه تولد شده اند از طرف مراجعھ .میگیرد

ینات داکترانیکھ در این معا.مربوطھ اطالع داده شده و در عین زمان ھمھ برای معاینات حاضرمیشوند
حصھ میگیرند عبارتند از داکتر اطفال، داکترحفظ الصحھ ، داکترتغذیھ ، کونسلر روانی، داکتر دندان 

. کھ بصورت دستجمعی حصھ میگیرند اجرا میگردد،وغیره
معاینات .اگر کدام مشکلی در اطفال از نگاه صحی موجود باشد درمورد آن تدابیرالزمھ گرفتھ میشود

یکی از مشخصات خوب معاینات انفرادی .بصورت انفرادی صورت میگیردانفرادی در وقت معین 
.اینست کھ بشمول موضوعات و مشکالت فامیلی در مدت طوالنیتر صورت میگیرد

:   محتویات معاینات بصورت عموم قرار ذیل است

. معایناتیکھ تا قبل از شمولیت بمکتب صورت میگیرد1
 معایناتات                                  محتوی             موعد معاینات        

     معاینھ حس شنوائیزاد طفل نو
 طفل یک ماھھ                                                     وضع شیرخوردن، وزن، قطر سر، عکس 

ائیالعمل در مقابل صدا و روشن
 ماھھ                                                    انداره قد، قطر سر، دور سینھ، معاینات قلب،4، 3طفل  

.یرهعکس العمل درمقابل صدای انسان وغ
 ماھھ                                                     اندازه گرفتن قد ووزن، واکسن دی پی تی7، 6طفل 

DPT ، بطور مثال ،یک .انکشاف روانی
پارچھ را بروی طفل میاندازند کھ آیا طفل 

.میتواند آنرا از رویش بردارد یا نھ
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جانب مقابل نگاه میکند ب ماھھ                                                   اندازه گرفتن قد ووزن، 10، 9طفل 
یا نھ، طرز نشستن فراشوتی و آن اینست کھ 

طفل تیلھ داده شود آیا تعادل خودرا حفظ اگر 
.کرده میتواند یانھ

طفل یک و نیم سالھ                                               وزن و قد، معاینات داکتر داخلھ، اشیای نام 
گرفتھ را نشان دادن، عکس العمل درمقابل 

جمالت و کلمات، راه رفتن، معاینت شنوائی، 
.لوچی یا قیچی چشم

طفل سھ سالھ                                                        قد، معاینات داخلھ، توانائی شنیدن ودیدن، 
انکشاف روانی، انکشاف زبانی، انکشاف 

.اجتماعی، آداب معاشرت

رھنمائی در مورد قبل از شمولیت)2(
یص گردید کھ طفل معلول است، ازھمان  بھ مکتب ، تشخیتدر جاپان وقتی در معاینات قبل از شمول

 سالھ را تحت مراقبت و تعلیم 3مرحلھ اول در مراکز مخصوص تربیتی کھ از طفل کمتر از یکسالھ الی 
، تأسیساتیکھ طفل با ھمراھی مادر .)این نوع اطفال باید در بین اجتماع بزرگ گردند(وتربیھ قرار میدھند 

وغیره تحت مراقبت و تعلیم ھا مکاتب مخصوص، شیرخوارگاهرفت وآمد کرده میتواند ، کودکستانھای
.وتربیھ گرفتھ میشوند

، سالھ گی را میپزیرند ، تحت قوانین رفاه و بھداشتی3در مراکزیکھ طفل کمتر ازسن یک سالھ گی تا 
کھ از قسمت کمر فلج اند بصورت عمده ، اطفال دارای معلولیت جسمی، و روانی را از ھمان اطفالی

در تأسیساتیکھ مادر و طفل درآن اشتراک میکنند، جائیست .رحلھ تشخیص تحت نظر و مراقبت میگیرندم
این معلولیت ھا عبارتند از، عقب ماندگی ذھنی، بینائی، .کھ اطفال با ھر نوع معلولیت را میپزیرند

. وغیرهشنوائی، خودگرائی، امراض قلبی
در مکاتب نابینایان .مقررات رفاه و بھداشتی اداره میگردد این مراکز و تأسیسات توسط والیات و تحت 

 سالھ 3وقتی طفل .و ناشنوایان از زمانیکھ ھنوز طفل بھ یک سالگی نرسیده میتوانند مشوره بگیرند
در مکاتب معلولین نیز .میگردد شامل کودکستان مکتب گردیده و تحت تعلیم و تربیھ قرار داده میشوند

در چنین کودکستانھا بیشتراز اطفالیکھ عقب ماندگی ذھنی .ولی تعداد آن کم استبخش کودکستان دارند 
.دارند مراقبت بعمل میآید

(Matsumoto Sueo)

  مشاوره در مورد تعلیم وتربیھ اطفال در دوره شیرخوارگی2
مشاوره تعلیم وتربیھ )1(

ھدف از مشاوره تعلیم وتربیھ در دوره شیرخوارگی
در قسمت انکشاف جسمی طفل معلولکمک )1
استحکام ارتباط و اعتماد بین مادر و طفل معلول)2
کمک و ھمکاری با والدین طفل معلول)3
ارتباط قایم کردن با تأسیسات طبی)4
.مشوره معقول در قسمت شمولیت بھ مکتب و عملی ساختن آن  وغیره)5

چون این نوع .ئی و شنوائی معلول اند خیلی مھم استمشوره دادن برای والدین اطفالیکھ از نگاه بینا
بھ کودکستان دارندرراق3در سن  اطفال خودرا کھ  آیاوالدین  بھ تنھائی تصمیم گرفتھ نمیتوانند کھ

والدین ازین نگاه .وشیرخوارگاه عادی بفرستند ویا کودکستان وشیرخوارگاه  مکاتب ناشنوایان و نابینایان 
ازاین سبب اوًال بھتر است کھ اندازه معلولیت تعیین گردیده و بعدًابا توجھ .ر میبرنددر وضع ناراحتی بس

.بھ وضع و شرایط فامیل و منطقھ، بھتر است کھ تصمصم گرفتھ شود
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بت از والدین اطفال معلولمراق)2(
 بار اول دین جایست کھ وال، بھ والدین مشوره میدھند اطفال بھ مکتب سازمانھاییکھ قبل از شمولیتدر

.ھمدیگر میبینند
این مالقات باراول خیلی پر معنی و مھم است، چون بھ والدین زمینھ ان مساعد میگردد کھ در آینده 

در اثر این ارتباطات از وضع روانی و مشکالت .ھمدیگر را مالقات نموده و ارتباطات قوی بسازند
یگر مستفید میگردند، مخصوصًا والدینی کھ  از مشوره ھمدھمدیگر و مشکالت اطفال ھمدیگر با خبرو

.اطفالشان دارای معلولیت مشابھ اند
در کودکستانھای مکاتب معلولین نابینا و ناشنوا والدین بعدازغذای چاشت با ھم گردآمده و بھ مشکالتیکھ 

برای لین کودکستانھا سعی دارند تا چنین شرایط را مسؤ.مدیگر صحبت و مشوره مینمایندمواجھ اند باھ
.والدین مھیا سازند

اندازه معلولیت باالی . سالھ گی متغیر است3 اندازه انکشاف ھر طفل مخصوصًا از دوره یکسالھ گی الی 
در ارتباط با این امر پریشانی و تشویش والدین مخصوصًا مادران .انکشاف طفل  نیزتأثیر بزرگی دارد

ل تشخیص میگردد، مادر درقسمت تربیھ طفلش در از ھمان مرحلھ اولیکھ معلولیت طف.نیز فرق میکند
مشوره و رھنمائی درین قسمت موضوع خیلی پرمعنی و عمده .حالت اضطراب و نگرانی بسر میبرد

.ازین نگاه انکشاف ھر طفل را در نظر گرفتھ ورھنمائی الزمھ صورت میگیرد.بشمار میآید
ادر بلکھ پدر، مادرکالن و پدرکالن، محتویات کمک و ھمکاری اینست کھ نھ تنھابھ دردو رنج م

.خواھروبرادرو ھمھ اعضای فامیل کھ ازین ناحیھ رنج میبرند گوش داده و برایشان مشوره داده شود
درین مورد برای پدران، پدرکالنھا، مادرکالنھا، خواھران وبرادران جلسات دایر گردیده ولکچر داده 

العات زیادی در اختیار اعضای خانواده گذاشتھ شده تا ھمچنان در مورد معلولیت معلومات و اط.میشود
. وھمدردی نمایندیرر درک نموده وبا آنھا بیشتر ھمکاآنھا درد ورنج مادر را بھت

II رھنمائی(تدریس(
 تشکیل اھداف 1

الھ، پالن رھنمائی یکستدریس ودرین بخش در مورد شیوه درک وضع تنظیم دوره تعلیم وتربیھ ، پالن 
. ھفتھ وار، پروگرام رھنمائی وغیره بحث میکنیمی انفرادی، پالنرھنمائ

.در ذیل ارتباطات بین موضوعات فوق را نشان میدھد

پالن دوره تعلیم و تربیھ
تنظیم و ترتیب پالن دوره تعلیم و تربیھ .
ھدف تعلیم وتربیھ در مکاتب*
محتویات تدریس، ساعات تدریس                    *

.والیات.مرکز.
.شھرھا

دھات.شھرکھا
)رھنما(

)معلم(مکتب  .

شرایط واقعی

  پالن تدریس و رھنمائی
پالن تدریس ساالنھ                                                .
ترتیب موضوع درسی.یونت تدریس ماھوار*
رسی، تعداد ساعاتمحتویات تدریس، مواد د*
پالن تدریس انفرادی.
پالن ھفتھ وار.

)معلم(مکتب  .

   تدریس  
پالن تدریس و آموزش.
اھداف موضوع درسی انفرادی*

ھدف ھر ساعت درسی.
نفوذ وتأثیر.جریان تدریس *

معلم.

تنظیم و ترتیب پالن دوره تعلیم و تربیھ)1(
فھوم دوره تعلیم وتربیھ  م①
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    نظر بھ رھنمای تدریس تنظیم دوره تعلیم وتربیھ عبارت ازینست کھ ساعات درسی باید طوری تنظیم 
گردد کھ  انکشاف جسمی ، روانی وذھنی طفل و شاگرد را کھ از جملھ اھداف مکتب است  درنظر 

{اھذاف تعلیم وتربیھ{ موضوع 3در ارتباط با این امر ساعات درسی رامیتوان در .بگیرد محتویات}
ازین سبب تنظیم دوره تعلیم وتربیھ برعالوه .خالصھ کرد}ساعات درسی {و } رھنمائیتدریس و

.پیشبرد تعلیم وتربیھ در مکتب ، شاخص بسیار مھم و عمده پالن تعلیم و تربیھ بشمار میآید
طرز تفکر در مورد تنظیم اساسی دوره تعلیم وتربیھ②

  در طول وقت، نظر بھ تغیرات محیط اجتماعی، زندگی شاگردان، وضعیت اجتماع و منطقھ و احتیاجات 
ازین سبب، با در .والدین ھمھ یکجا تغیر نموده ، پالنھای تعلیم وتربیھ ھر مکتب نیز تغیر میکند

.نظر داشت مسایل فوق، آیده ووضع اساسی ھر مکتب باید در ھر سال آشکاروواضع گردد
 منطقھ ومکتب باید در اھداف تعلیم وتربیھ مکتب بصورت کلی، و با درننظر داشت تغیرات اجتماع،

این تغیرات باید .اھداف تعلیم وتربیھ بخشھای مختلف مکتب اصالحات و تجدید نظر بمیان آید
.مکتب صورت گیرد}ارزیابی{و }اجرا{، }پالن{در 

آنرتیبفقرات دوره تعلیم وتربیھ و نظم و ت③
ساعات {،}محتویات رھنمائی{، }اھداف تعلیم وتربیھ{   دوره تعلیم وتربیھ عبارتست از

.} ھمگانیآموزش{و}درسی

یکی ازمکاتبموضوعات تعلیم وتربیھ 
Iآیده تعلیم وتربیھ این مکتب 

 ھدف تعلیم وتربیھ2
 خط مشی اساسی3
ھدف تعلیم وتربیھ بخشھای مختلف4

IIمندرجات دوره تعلیم وتربیھ 
مسیر اساسی تنظیم دوره تعلیم وتربیھ 1
 ترتیب دوره تعلیم وتربیھ2
تقسیم اوقات ھر دیپارتمنت3

IIIبخش ابتدائیھ
IVبخش متوسطھ 
Vی بخش دوره عال

)وجھ مشترک(
 تعداد ساعات درسی1
 پالن رھنمائی در مورد مورالوژی 2

.در صورت تدریس نکردن ساعت مورالوژی حذف گردد*
لیت ھای مخصوصا پالن رھنمائی در مورد فع3

دان و برگزاریھای مکتبفعالیت ھای صنفی، فعالیت ھای شاگر*
لیتھای خودکفائیا پالن رھنمائی در مورد فع4
 پالن رھنمائی در ارتباط با ساعات آموزش ھمگانی5
 پالن رھنمائی در ارتباط با تمرین در قسمت کار ھای صنعتی وغیره 6

تحت رھبری مدیر مکتب، با .اصی وجود ندارددر قسمت نظم و ترتیب دوره تعلیم وتربیھ کدام مقرره خ
.در نظرداشت شرایط مکتب ترتیب و تنظیم میگردد

:وتربیھ در نظر گرفت قرار دیل استنکاتیکھ باید در مورد تنظیم و ترتیب دوره تعلیم 
A.در مقابل تنظیم دوره تعلیم وتربیھ باید خط مشی اساسی مکتب واضع و آشکار گردد .

م دوره تعلیم و تربیھ، طرز تفکر اساسی قوانین اصول تنظیم از طرف تمام منسوبین درک مفاھی.
مکتب

.درک کردن ترتیب وتنظیم مندرجات محتویات وغیره  توسط ھمھ منسوبین مکتب.

.بررسی برنامھ وسازمان ھا بمنظور تنظیم.
B.ربیھتعین کردن تشکیالت و برنامھ مشخص برای تنظیم دوره تعلیم وت
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.مشخص ساختن وظایف و مسوؤلیت تشکیالت و سازمانھای مربوط بھ تنظیم.

.مشخص ساختن تقسیم اوقات کار تنظیم و تشکیل.
C.تحقیق و ریسرچ قبل از تنظیم دوره تعلیم وتربیھ
ده کھ از طرف بورد تعلیمی و بھ اساس ستندرد و معیار مملکت ساختھ ش}کتاب رھنما{درک و مطالعھ .

.است
در مرحلھ ابتدائی خصوصیات معلولیت شاگردان را مطالعھ و دریافت نموده و بادر نظرداشت نظریات .

.شودمیوالدین و اجتماع ومسایل و موضوعات مکتب واضح و آشکار ساختھ 
D.تعیین موضوعاتیکھ اساس تنظیم دوره تعلیم و تربیھ و اھداف تعلیم وتربیھ مکتب را تشکیل میدھد
ھداف و مسایل تعلیم وتربیھ مکتب را مورد مطالعھ قرار داده ، درصورت ضرورت اھداف سابقھ را ا.

 در بخش اطفالیکھ عقب ماندگی ذھنی دارند قرارذیل Tاھداف تعلیم وتربیھ مکتب .اصالح و تغیر میدھند
است

}Tاھداف تعلیم وتربیھ مکتب {
.مراعات کردن صحت و امنیتپرورش احساسات نیک و غنی، و عادت دادن با .1
آموزش مراعات کردن آداب معاشرت زندگی.2
.مراعات کردن مقررات زندگی گروپی.3
درک دانش اساسی لفظی وبلند بردن سطح استعداد لسانی .4
آموختن شمار وکسب دانش پولی در مورد زندگی روزمره و استفاده از آن در زندگی روزمره.5
ردن ، آموختن فن و دانش اساسی ضروری در مورد کار و وظیفھ لذت بردن از کار ک.6
.خودفکر و تصمیم گیرنده ودارای رفتار و سلوک مستقل و آزاد بار آمدن.7

E.تنظیم دوره تعلیم وتربیھ
برعالوه در مکاتب معلولین .   بررسی محتویات رھنمائی بمنظور رسیدن بھ اھداف تعلیم وتربیھ مکتب

میتود { محتویات اھداف مضامین ضرورت بھ تنظیم دوباره داشتھ ونظر بھ،نیعقب ماندگی ذھ
(آنرا ترتیب میدھند}رھنمائی )} مضامین معلولیت ذھنیII-2{مأخذ از.

)مکاتب ابتدائیھ و متوسطھ(ساعات درسی در مکاتب معلولین باید با ساعات درسی مکاتب معمولی .
.اید وضع شاگرد در نظر گرفتھ شده ووقت ان تعیین گرددیکسان باشد، اما در موقع  تدریس ب

رھنمائی یکسالھ تدریس ومثالی ازطرز ساختن پالن )2(
پالن رھنمائی ھمان پالن مشخصی .  پالن رھنمائی عبارت از پالن مشخص دوره تعلیم وتربیھ میباشد

د درسی و ساعات رھنمائی ھمھ است کھ اھداف ومحتویات رھنمائی،ترتیب وطریقھ رھنمائی، استفاده موا
بصورت مشخص در ھرمضمون، فعالیت ھای خودکفائی ،فعالیت ھای مخصوص، مورالوژی و آموزش 

 گروپ شاگردان ممتاز و گروپ آموزشی تعیین شده ،ھمگانی در ھرسال تعلیمی و ھر صنف درسی
.باشد

ائی ھر سمستر، ھر ماه، ھر ھفتھ ویا  پالن رھنمائی را میتوان کھ از پالن رھنمائی یکسالھ الی پالن رھنم
.ھر موضوع ترتیب دادونت، وھر ی

پالن {در ساختن.ضروری میباشد}تعیین اھداف{و } وضعیتدرک{  در ساختن پالن رھنمائی ساالنھ 
یصورت عموم یونت ھای حیاتی، مواد تدریس و درنظرداشت خصوصیات انفرادی }رھنمائی ساالنھ

. ذھنی این موضوع خیلی مفصل تشریح داده شده استعلولیندرقسمت مکاتب م.ستضرور ا

ترتیب اساسی تا مرحلھ ساختن پالن رھنمائی یکسالھ
وشرایطدرک  وضیعت ○
وضیعت زندگی در مکتب                      درک اینکھ آیا میتود رھنمائی ومضمون بھ ھدف .

رسیده  
.                 یا نھ
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.                                                         درک تغیراتیکھ در احساسات شاگردان رخ داده است
 وضعیت زندگی در خانھ                        بدست آوردن اطالعات درمورد وضعیت شاگردان از.

.درک محتویاتیکھ باید تغییر کند.                    روی برنامھ خانگی 

.تعیین  اھداف                                  بررسی و مطالعھ اھداف ساالنھ○
                                                         انتخاب محتویات رھنمائی اتخاذ شده درمیتود رھنمائی 

اکمال پالن رھنمائی ساالنھ       ○
    باآلخره گروپیکھ توانست پیشقدم گردد مورد بررسی میتود تدریس                     .

بررسی قرار 
.  میگیرد

د تدریس یونت ھا و موضوع ترتیب داده   نظر بھ میتوساالنھ   تھیھ و ترتیب یونت و مواددرسی.
.   میشود

بصورت عمده(           بررسی میتود یا محتویات مخصوص محتویات رھنمائی مخصوص، باتوجھ .
).ای آموزشی  فعالیت ھ.   بھ میتود 

موضوع ساالنھ.ترتیب یونت ①
A.تصدیق ھر مینود رھنمائی

  برای اینکھ در شروع ھر سال تعلیمی رھنمائی درست صورت بگیرد، پالن رھنمائی ساالنھ در سال 
 پالن دوره تعلیم وتربیھ را درطول سمستر دوم و پالن رھنمائی بصورت عموم.ترتیب داده شودقبل آن 

. نمایندساالنھ را درسمستر سوم تکمیل
رمورد ساختن پالن رھنمائی ساالنھ باید وضعیت شاگردان در نظر گرفتھ  موضوع عمده اینست کھ د

 درین مورد باید .وضعیت شاگردان نھ تنھا در مکتب بلکھ درخانھ نیز مورد بررسی قرار داده شود.شود
.با اولیای شاگردان در تماس شده ، توقعات و نوع کمکی کھ آنھا ضرورت دارند درنظر گرفتھ شود

 مکتب ن رھنمائی مخصوص، مضامین مخصوص ھروضعیت شاگردان از روی اطالعنامھ معمولی، پال
 عمده را درین مرحلھ باید اھداف موضوعات مخصوص را تعین نموده و محتویات.تعین میگردد

.مشخص ساخت
. را در نظر میگیریم8 درذیل مثالی از اھداف مضمون ریاضی یکی از شاگردان صنف 

)مثال(
.ازروی ساعت)ساعت و دقیقھ(درک وقت .
.دانستن و ترتیب دادن پول از یک الی ھزار.
.10شمار کردن سیت ھای اعداد .

B.رھنمائیتشکیل گروپ در ھر میتود 
لسان، ازھمین سبب در قسمت مضامین .    شرایط معلولیت دراطفالیکھ معلولیت ذھنی دارند متغیر است

مضامین سپورت، موزیک را با .ظر بھ سویھ آنھا بھ گروپھا تقسیم میکنندریاضی و حساب شاگردان را ن
.یاموزندشاگردان ھمدوره و مضامین رسامی و کاردستی وغیره را با ھمصنفان خود م

 بھ ، شاگردان را شرایط انفرادی را در نظر گرفتھ،درمورد آموزش یونت ھای حیاتی و شغل و کار
با )میتنگ خداحافظی(، )میتنگ صبحانھ(اگر رھنمائی موضوعات مانند .ندمیکنگروپھا دستھ بندی 

نھ صورت گیرد، تأثیر وغیره جداگا)آداب غذا(، )استفاده از تشناب(، )تبدیل کردن لباس(، وھمصنفان
.آن بیشتر خواھد بود

.فعالیت ھای خودکفائی ھم بھ رھنمائی مخصوص ضرورت دارد
C.ترتیب مواد و یونت درسی



7

کھ بھ اساس میتود رھنمائی ترتیب داده شده )تشکیل گروپ وغیره( وقتی فھمیده شد کھ ، میتود تدریس 
و یونت و موضوعات را در رھنمائی وان محتویات مؤفقانھ پیش میرود، نظر بھ استعداد ھای فردی میت

.طول سال ترتیب داد
. درین صورت باید موضوعات ذیل را درنظر گرفت

.اینکھ آیا خواستھ ھای شاگرد و والدین را برآورده ساختھ میتواند یا نھ.

دگی میخورد یراتیکھ بدرد زنآیا انکشاف و تغ.آیا بین زندگی مکتب و خانھ ارتباط موجود است یانھ.
. است یا نھموجود

.آیا باعث برانگیختن ذوق و عالقھ شاگرد میگردد یا نھ.

. سازگار است یانھ زیستبا شرایط منطقھ.

. مشکلی احساس میگردد یانھھمحتویات موضوعات و یونت ھای یکسال ارتباطات بیندرآیا.

.وعات و یونت ھای انفرادی میباشد موضرھنمائی ساالنھ کھ شامل محتویات،   تشکیل پالن ②
.بھ بررسی میتود و رھنمائی انفرادی میپردازیم.   وقتی پالن رھنمائی ساالنھ ترتیب داده شد

معلم و انکشاف شاگرد در نظر گرفتھ مسلک ، تجربھ و لیاقت ھمچنان در صورت ساختن پالن رھنمائی سال آینده، 
فعالیت ھای آموزشی (مکاتبی ھم موجود است کھ . ساختھ شوداز فشار و مصروفیت سمستر سوم کمتر.شودمی

ینده  رادر رخصتی  آانفرادی سمستر دوم وسوم را مورد بررسی قرارداده و رھنمای اصلی سا ل تعلیمی)اساسی
ل است این میتود  اول کھ تشخیص ودرک وضعیت آنھا مشکدر مورد شاگردان صنوف.تابستانی تکمیل میکنند

.اشدخیلی مفید میب

مثالی از طرز ساختن پالن رھنمائی انفرادی)3(
اما بادرنظرداشت تغیرات اجتماعی و .   دراکثر مکا تب، پالن تدریس بھ اساس پالن رھنمائی ساالنھ پیش میرود

.مفصل تھیھ گردد)پالن رھنمائی انفرادی(مسایل روزمره ضرور است کھ 

)پالن رھنمائی انفرادی(    ضرورت بھ ①

A.تعین شده تعلیم وتربیھ عالی مسلکی 
ھمچنان تعلیم وتربیھ ھم از نگاه . بھ اینطرف تعداد اطفال روبھ تقلیل گذاشتھ1988                  در جاپان از سال 

سلکی توجھ     دربخش تعلیم وتربیھ معلولین ھم بھ تعلیمات عالی و م.                 کمیت و کیفیت تغیر نموده است
.                 بعمل آمده است

B.بلند رفتن عالقمندی و تقاضای والدین
.      تقلیل در تولد اطفال، ارتباطات انترنیتی وغیره باعث بلند رفتن توجھ والدین بھ اوالد گردیده است 

یل دالاساسبھ .ند میباشدتقاضا در قسمت تعین اھداف ، محتویات و میتود تدریس نیز بلاز ھمین سبب 
رھنمائی و میتودیکھ مطابق بھ وضع جسمی وروحی اطفال قالبریزی شده  ضرورت بھ یک پالن فوق

.باشد احساس میگردد
C.برای قایم کردن ارتباطات بھتر با ارگانھای مربوطھ

ازھمین سبب باید.یشبینی کردازروی وضع تعلیم وتربیھ معلولین میتوان آینده آنھا را پ
   نظر بھ تقاضای زمان پالنھای تعلیم وتربیھ معلولین درنظرگرفتھ شده ورھنمائی ھای فردی صورت 

.گیرد
. بود ایکھ والدین وآموزگار مشترکًادرآن سھیم باشند نرسیدهپیمانھ  تا بھ حال سطح تعلیم وتربیھ معلولین بھ 

مراکز مخصوص تربیتی، تأسیسات مخصوص، کودکستانھای مکاتب والدین واطفال با جانبی ھم  از 
.مخصوص، شیرخوارگاه وغیره در تماس بوده و مکاتب ھم با ارگانھای مشورتی ارتباط دارند

در صورت ضرورت از نظریات متخصصین مستفید گردیده وبھ اصالح و ریفورم پالن رھنمائی تعلیم 
.تربیھ میپردازندو

در چنین شرایط وضع معلولیت شاگرد را در نظر گرفتھ ، بھ تقاضا و مشوره والدین گوش داده تحت 
.گرفتھ میشود)پالن رھنمائی انفرادی(رھنمائی متخصصین تدابیر 

)پالن رھنمائی انفرادی( مندرجات ②
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}ھدف رھنمائی}{ع رھنمائیمحتویات ووض{عبارت است از، } پالن رھنمائی انفرادی{   عناصر
منتھا با در نظرداشت عناصر فوق ھر مکتب .}وضعیت بعد از رھنمائی{و }میتود و تدبیر رھنمائی{

.ابتکار ونوع آوری خودش را دربردارد
ترتیب و تشکیل پالن درسی ونکات قابل توجھ③

. مطالعھ قرارمیدھیمرا مورد)پالن رھنمائی انفرادی(نکات قابل توجھ  در ذیل طرز ترتیب و
A.اھداف طویل المدت و کوتاه مدت نظر بھ تقاضا و ضرورت والدین

اھداف طویل المدت آنست کھ محتویات رھنمائی را بھ بشکل تحریری بھ اساس تقاضای والدین و .
.اطالعات ارگانھای مربوطھ ترتیب میدھند

 نموده از نکات مثبت و مؤفقبررسین اھداف طویل المدت، اھداف کوتاه مدت را برای بھتر ساخت.
.             آن استفاده مینمایند

B.ترتیب وتحریر محتویات رھنمائی و وضع آن
.انتخاب کردن نکات مفید محتویات رھنمائی.

.عالقمندی احساس میگرددتا کدام اندازه بھ محتویات رھنمائی *
.تا کدام اندازه محتویات قابل اجرا و نکات غیر اجرا موجود است*
.درکدام مواقع محتویات قابل اجرا و در کدام مواقع قابل اجرا نمیباشد*

C.مقصد رھنمائی)اھداف رھنمائی و موضوعات اصلی(بررسی و تحریر
(چھ چیز(  با در نظر گرفتن نظریات و آیده ھای مشخص در مورد اینکھ. )نظر بھ کدام رھنمائی)

تاکدام اندازه (
).          قابل اجرا قرار گرفتھ میتواند

D.بررسی تدابیر رھنمائی
ار سی، ابتکبررسی و تحریرنکات اساسی در ارتباط با نوع آوری در محیط آموزش، مواد در.
. کمک و رھنمائی و ابتکار در فعالیت ھای آموزشی وغیرهدر نوع

E.ریفورم و نتیجھ رھنمائی
.در نظر گرفتن)اھداف رھنمائی (وضع آموزش اطفال را از نقطھ نظر نکات مثبت .
قبل از توقع و (ویا )مؤفقیت نرسیدهبھ (در ارتباط با ریفورم و اصالح باید علت ھمان نکاتیکھ .

.انتظار بھ مؤفقیت رسیده، در نظر گرفتھ شود
 در صورت ضرورت بھتر است با والدین مشوره و صحبت نموده و بعد از E الیAدر ترتیب دادن  

.حاصل نمودن قناعت والدین ترتیب داده شود

طرز ترتیب دادن پالن ھفتھ وار)4(
بھ پالن ھفتھ وار  ضرورت ①

. بعد از آغاز سمستر اول، در قدم اول ضرورت بھ پالن تدریس ھفتھ وار احساس میگردد
 عناصر پالن ھفتھ وار②

          در اثر داشتن پالن ھفتھ وار معلم میتواند وضع تدریس ھمان ھفتھ را درک نموده نظر بھ عالقھ و 
ضرورت شاگرد میتود تدریس خود 

از طرف دیگر خود شاگرد و .ھمچنان ریفورم پالن تدریس ھفتھ آینده را پیشبینی کرده میتواند.را ترتیب دھد
.والدین از تقسیم اوقات وپروگرام اطالع حاصل نموده ، وپروگرام شخصی خویش را تنظیم کرده میتوانند

: عناصر ضروری برای پالن ھفتھ وار قرار ذیل است

.......جدول پالن تدریس● وان پالن تدریس ھفتھ وار را شاملدر تقسیم اوقات اصلی روزمره میت.......
.نمود

مکتب آماده }بس{در ج کردن وقتیکھ مکتب تمام میشود و سرویس .........وقت برگشت از مکتب
.حرکت است

مواد ضروری کھ باید نظر بھ محتویات تدریس از طرف فامیل آماده .....مھالزآماده ساختن مواد 
.گردد

والدین میتوانند نظر بھ ھر ساعت درسی ازاھداف و فعالیت ھای آموزشی ...............محتویات آموزش
.ن اطالع حاصل نمایندآ
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درمورد وضع شاگرد بھ والدینش و در صورت امکان در مورد وضع ........................اطالعات
. اطالع داده شوداطفالشان ودوستانھمصنفان

ب کردن عکس وغیره نیز درصورت امکان میتوان بعوض نوشتھ از نص.......... موضوعات متفرقھ※
.استفاده کرد

جدول پالن تدریس ووقت خالصی مکتب را نظر بھ ھر صنف و یا ھردوره در بسیاری از مکاتب
.جداگانھ ترتیب میدھند

تھیھ و ترتیب الیحھ و پالن رھنمائی )5(
الیحھ و پالن رھنمائی    علت ضرورت بھ ساختن ①

الزم است، برای تدریس  و مواد ساختمانی و منزل نقشھ و طرح      ھمانطوریکھ برای ساختن خانھ 
پالن .ضرور میباشد)کھ ازین ببعد بنام پالن رھنمائی یاد میشود(آموزشی مؤفقانھ الیحھ وپالن رھنمائی

بطور مثال باید طرز . مراحل زیادی را طی میکند،ھنمائی، بھ اساس ھر میتود رھنمائی تاموقع اکمالر
در موقع برگزاریھای . ھدف تدریس وغیره بصورت واضع درآن آشکار گردد–تفکر معلم 
ریسرچ عامھ، دیدن و مشاھده مکتب، دیدن از طرز تدریس معلم توسط  داخل مکتب، سرچیر{ریسرچھا

نھا ھدف تدریس نھ تدر چنین حالت .، پالن تدریس بھ اشتراک کننده گان توضیع میگردد}والدین وغیره
علم، ھدف تدریس و  طرز تفکر م میخواند،  آنراوقتی اشتراک کننده گان، بلکھ کتوسط خود معلم در

.ن درک کرده بتواندآشاگرد را درارتباط معلم و

 طرز ترتیب پالن رھنمائی ونوشتن آن②
 ساعت درسی و یونت درسی بصورت عموم دو طریقھ موجود برای شرح پالن رھنمائ و تدریس ھر

وش نوشتن مخصوص ندارد، اما در بسیاری از مکاتب فورم مخصوص برای نوشتن  شیوه و ر.است
.پالن درسی دارند

روری بوده اھداف کھ جریان و ترتیب آن شامل عناصر ض اینست  در نوشتن پالن درسیموضوع مھم
. کسی کھ آنرا میخواند مفھومش را درک کرده بتواند، و طوری ساختھ شود کھ ھرتدریس واضح باشد

آن ھر فورم  عامھ، وقتی کھ پالن درسی بھ اشتراک کننده ھا توضع میگردد، اگر موقع ریسرچ ھای در
.مرتبھ تغیر کند برای درک آن وقت زیادی مصرف خواھد شد

باید در مکاتب معلولین . باید گفت کھ فورم پالن درسی در مکاتب ابتدائیھ و مکاتب معلولین فرق دارد
عالقھ و ذوق ھر شاگرد در نظر گرفتھ شده و پالن رت درک، قدرت سپورت، سطح دانش و تجربھ، قد

شرایط واھداف پالن رھنمائی انفرادی و ]تغیرات فردی[با درنظر  داشت .رھنمائی انفرادی ساختھ شود
.میتود آن فرق میکند

 درسی ساعتساختن پالن③
A.نوشتن اھداف

.ل در ذیل ذکر میکنیماز طرز نوشتن ھدف پالن درسی چند مثا
در وضع شاگرد چھ )یونت(تصور اینکھ در اثر آموزش این موضوع )یونت(موضوع )1مثال (

را بیان کند]تغیر در وضع[و ]مواددرسی[تغیری رخ میدھد، حداقل 

)اددرسیمو( افغانی 11   در وقت خریدن شی بھ قیمت 
. افغانیگی میپردازیم10 را با استفاده از دو قطعھ نوت  قیمت اشیاگیدن یک افغانی  در صورت نبو

)تغیر در وضع(

ھدف نھائی است ، و خود شاگرد باید شاگرد  بخاطری کھ تغیر در وضع )یونت(موضوع )2مثال (
کمک و د ب در بعضی اوقات در قسمت معلولینی کھ معلولیت سنگین دارن.قادر بھ انجام کاری شود

[کمک معلم[و]مواددرسی[ ھدف تدریس در چنین حالت.ضرورت دارندرھنمائی معلم  ]تغیر در وضع]
.را مینویسند
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معلم پرداختن پول را کمک میکند )مواددرسی( افغانی  11     در وقت خریدن شی بھ قیمت 
]کمک[

( افغانیگی میپردازیم10 دو قطعھ نوت      در صورت نبودن یک افغانی پول را با استفاده از تغیر در .
)وضع

بسیاری از معلولین عقب مانده گی ذھنی از موضوعات آموختھ را در زندگی روزانھ کار )3مثال (
ازین سبب باید اطفال قادر ساختھ شوند کھ از موضوعات آموختھ در زندگی روزمره .نمیتوانندگرفتھ 

[مواددرسی[در ھدف آن )یونت(صورت موضوع درین.استفاده کرده بتوانند ]تغیر در وضع[و ]تفکر]
.رابنویسند

 افغانی نسبت بھ یک افغانی بزرگتر 10)مواددرسی( افغانی  11     در وقت خریدن شی بھ قیمت 
(است )تفکر.

(فغانیگی میپردازیم ا10 در صورت نبودن یک افغانی پول را با استفاده از دو قطعھ نوت  تغیر در .
)وضع

B.جریان ساعت درسی 
.بطور عموم بترتیب ذیل است.     جریان تدریس نظر بھ وضع شاگرد و میتود تدریس فرق میکند

مرحلھ جلب و معرفی مسایل، عالقھ، میل، توجھ○
.بررسی فعالیت ھائیکھ باعث جلب عالقھ و توجھ بھ آموزش میگردد*

 ، فعالیت، موضوع مورد عالقھ را شامل ساختناشیا.

صحنھ تدریستھیھ وسایل درسی و آماده گی .
بررسی ومطالعھ در مورد فعالیت ھای مربوط بھ اھداف و موضوعات *
.اد ووسایل درسی تھیھ شدهانتخاب از بین مو.
موضوعات درسی را آزمایش و اصالح نمودن.
بررسی دورنمای تدریس*
محتویات آموزش)اندازه و فعالیت(تعین نمودن .
ساختن]توانستن[را قابل ]نمیتواند[ مرحلھ درک موضوع ○
تدابیر فعالیت ھای ثابت*

محتویات موضوع را تجزیھ و تحلیل نموده، مسایل را یک، یک بنوبت حل و فصل.
نمودن

 رسیدنازفعالیت آسان بطرف مشکل و باآلخره بھ ھدف.

تفکر در مورد حل و فصل موضوع .
[ توسعھ و پیشرفت ○ ، کاربرد و نوع آوری ]دخودش میتوان[را ]توانستن...

طرح فعالیت ھای ثابت  *
تمرین و تکرار فعالیتھا.
ملتدابیر برای انکشاف و ع*
ر در فعالیت و محل تدریستغی.
فعالیت در صحنھ واقعی.
 و خویشتنتدریسمرحلھ ارزیابی... نتیجھ○
ارزیابی*
ھاارزیابی با گرفتن نوت و یادداشت.
مکارانارزیابی توسط ھ.
توقع و پیش بینی تدریس آینده*
تکرار شرایط انکشاف کارھای ھنری.
تصور وتخیل در مورد محتویات آموزشی  .

طریقھ درک وضع و شرایط)6(
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 ساختن پالن رھنمائی - ساختن پالن رھنمائی ساالنھ-تاکنون در مورد شاختن دوره تعلیم وتربیھ
موضوعیکھ نباید در . رھنمائی وغیره صحبت کردیماختن پالن س- ساختن پالن تدریس ھفتھ وار-دیانفرا

.موقع ساختن پالنھای فوق الذکر فراموش کرد، درک وضیعت وشرایط شاگردان است
 وم میگردد کھ دستھ تقسی4 درک وضیعت وشرایط، طریقھ ھای مختلف دارد کھ بصورت عموم بھ 

:عبارتند از
)درک شرایط زندگی در منطقھ(،)درک شرایط زندگی در خانھ(،)درک شرایط زندگی در مکتب(

).درک شرایط ووضع زندگی از طرف ارگانھای مربوطھ(و
  تا کنون مشوره و صحبتی کھ با والدین صورت گرفتھ، شکایت و نارضایتی ھای عده از والدین چنین 

{با تغیر نگران صنف ، ھر سال موضوعات تکراری را قصھ میکنم{.گردیده استنقل  ھر سال }
 اطالعات ،بمنظور رفع شکایت ونارضایتی ھای والدین.وغیره}.تمرین و آموزش تکراری جریان دارد

.درمورد وضعیت و شرایط ضروری را بدست آورده و برای سال آینده دوباره مرور و ترتیب داده شود

 درک شرایط ووضیعت عمومی①
{نام شاگرد{ {جنسیت} {نام والدین} {آدرس} {شماره تیلفون} آدرسیکھ بتوان درموقع عا جل و }

اظطراری باآن تماس
{تاریخ تولد}{       گرفت {سوابق فامیلی} کتابجھ مخصوص کھ {})محل معاینھ کننده(نام معلولیت }

ازطرف ارگان معاینھ (تیجھ معاینات در موقع دریافت معلولیت ن{}سوابق معلولیت درآن درج است
، توسط سوال وجواب بدست آورده کھ ھمھ این معلومات در موقع شمولیت ویا تبدیلی از مکتب })کننده
این معلومات بحیث معلومات عمومی در بین ریکارد ویا .عکس شاگرد نیز درآن نصب گردد.میآید

. شود، تا در موقع ضرورت مورد استفاده قرار گیرددوسیھ انفرادی ترتیب داده

)زندگی در مکتب( درک شرایط ②

A.آداب اساسی زندگی
آداب اساسی زندگی مانند استفاده از تشناب، غذاخوردن، لباس پوشیدن، سالم      معلومات در مورد 

علیکی و احوالپرسی، پاکی ونظافت، نظم وترتیب، وغیره را میتوان از البالی زندگی در مکتب بدست 
درین قسمت بایددربین .داب زندگی مھم است و آموزش آدرموقع سیر ومسافرت علمی ھم درک.آورد

درچک لست ھا نھ تنھا . بوقفھ ھا حاصل گرددمعلوماتھا ترتیب ونمائی چک لستپروگرامھای رھ
{میتواند{ کھ این موضوع در . بلکھ چھ باید کرد کھ قادر بتوانستن گردد را در نظر گرفت،را}نمیتواند}

.مورد کمک ھای بعدی خیلی بدرد میخورد
B. از نگاه آموزش

{فھم و دانش درمورد لسان{الوه دانستن وضیعت وشرایط   درمورد شرایط از نگاه آموزش، برع فھم }
{و دانش درمورد حساب و اعداد {فھم دستور وسوال} ظھ، قدرت مشاھده، قدرت تصمیم، توانائی حاف}

 چک لست  وغیره محتویات ھر میتود رھنمائی، در مورد شرایط آموزش،}توانائی عمل وانجام دادن کار
. حاصل گرددتھیھ وراجع بھ ان معلومات

C.وضیعت و شرایط ساعات آزاد
باید دیده شود کھ اطفال در ساعات آزاد .     درک وضیعت ساعات آزاد و ساعات تفریح بسیار مھم است

(بھ چھ عالقھ دارند(و ساعات تفریح چھ کارھای را انجام میدھند،  .با چھ کسی ھمبازی اند) این )
اد ووسایل تدریس و دستھ بندی شاگردان بھ گروپھا کمک خواھد موضوع در قسمت تھیھ و انتخاب مو

.کرد
D.وضیعت عمومی زندگی در مکتب

{شرایط ارتباطات{    معلومات مربوط بھ }روابط شخصی، احساسات و عواطف، حواس، عمل}
{قدرت جسمی، صحت، حرکت جسمی{ وغیره را میتوان بصورت عموم }اعتماد، مسوؤلیت، اراده}

.ر مکتب بدست آورداززندگی د
.وغیره]نمیتواند[و ]میتواند [درک احساسات از قبیل استقالل ارده، تمرکز فکری، شوق و عالقھ 

E. تفتیش و بررسی
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نتیجھ آنرابھ صورت ھمگانی تحلیل و .ف آن بھ وقفھ ھا صورت میگیرداھدانظر بھ تفتیش و بررسی 
در مورد تعلیم وتربیھ اطفال معلول کارآموزی .ده بعمل میآیدتجزیھ نموده و در موقع رھنمائی از آن استفا

نھ تنھا بھ وقفھ ھا انجام داده شود بلکھ توسط معلمین با تجربھ .بازرسی و تفتیش معلم نباید فراموش گردد
بعد از تحلیل وتجزیھ نتیجھ آن، بھ نگران صنف و یا بھ تمام اعضای مکتب اطالع داده .صورت گیرد 
. آنھا را جلب نمایندشده ھمکاری

)زندگی در منطقھ(ویا )زندگی در خانھ( درک شرایط ③
    درک وضیعت زندگی در خانھ را برعالوه اطالعاتیکھ درموقع شمولیت بدست میآید، میتوان از طریق 

{سپری کردن برنامھ یکروزه{ .بدست آورد}طرز سپری کرردن روزھای رخصتی و بعد از مکتب}
مورد طرز زندگی شاگرد در خارج مکتب اطالع حاصل نموده و درمورد زندگی آینده ازین طریق در

در موقع جواب دادن بھ پرسشنامھ و یا سوال وجواب از شاگرد بھتر است ابتکار .اواستفاده بعمل آید
خرید، مراعات کردن قوانین ترافیکی وغیره نیز معلومات وضع او در حالت بخرچ داده شود تا راجع بھ 

ھمچنان برعالوه موضوعات فوق در مورد آرزو ھای والدین در قسمت اطفالشان .صل گرددحا
.گرددبدست آید نیزمعلومات 

   درک شرایط از طرف ارگانھای مربوطھ④
       عده زیادی از شاگردان معلول بھ وقفھ ھا نزد متخصصین، مراکز مراقبتی، مراکز مشورتی وغیره 

والدین ھم بھ ھمین . وغیره مشاوره ھای تخصصی میگیرندST,OT,PTمراجعھ نموده و از طرف 
.طریق مشاوره و رھنمائی میگیرند

  ارتباط داشتن  با ارگانھای مربوطھ ، اطالعات گرفتن از متخصصین در قسمت بلند بردن سویھ 
آن قرار  با ارگانیکھ شاگرد تحت مراقبت دنگران صنف بای.رھنمائی، اصالحات وغیره رول بزرگ دارد

.دارد رفتھ و ھمیشھ در با ارگان مذکور تبادلھ اطالعات نماید
. اطالعات الزمھ قرار ذیل است

نام ارگان، نام شخص مؤظف کھ با شاگرد سروکار ○
.دارد، موعد وغیره

اطالعات در مورد شاگرد○
 و خانھتوجھ الزمھ در مورد زندگی در مکتب.در مورد معلولیت و مشکالت و موانع آن       .
طریقھ کمکھای .وتوجھ بھ آن  طرز استفاده ادویھ آن                     تعبیرنتیجھ معاینات روانی و.

مناسب

اطالعات در مورد خانواده○
کسب اطالعات از طرف ارگانھای مربوطھ در مورد تشویش ومشکالت ، توقعات و خواھشاتیکھ .

.والدین دارند
. تماس میگیرند باید باوالدین نیز مشوره نمایندازھمین سبب وقتی با ارگانھا

 ترتیب دوسیھ انفرادی و طرز تحویل دادن آن⑤
در }دوسیھ انفرادی {بھ حیث وشرایطیکھ درفوق ذکر شد باید بحیث اطالعات خیلی مھم      وضعیت و 

الن در شروع سال تعلیمی وقتی نگران صنف عوض میشود، دوسیھ انفرادی و پ.مکتب حفظ گردد
یت شاگرد خص در مورد وضعشچون کسب معلومات م.االنھ بھ نگران جدید تحویل داده شودرھنمائی س

.بیکباره گی مشکل است، اول از معلومات عاجل و فوری شروع گردیده و بتدریج بھ آن افزوده گردد

    رھنمائی در عمل2
)صول صنفیدر قسمت ا(تقسیم اوقات بخش ابتدائیھ و جریان یکروزه )1(

 معلولیت ذھنی دارند مورد مطالعھ قرار  آنکھ شاگردانرا)شیزواوکھ( والیتH   وضع مکتب معلولین 
بعدًا تعمیر . برای تعلیم وتربیھ اطفال معلول در غرب والیت تأسیس شد1979 در سال Hمکتب .میدھیم

 شاگرد ودر بخش 57خش منوسطھ  شاگرد، در ب117مکتب جدیدًا اعمار گردیده کھ در بخش ابتدائیھ آن 
در جملھ مکاتب معلولین عقب ماندگی ذھنی . شاگرد مصروف آموزش اند320 شاگرد، جملھ 146عالی 
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.مکتب رفت و امد میکنند)بس(اکثر اطفال با استفاده از سرویس .بزرگترین مکتب در جاپان میباشد
.ج گردیده استنیزدر تقسیم اوقات در)بس(ازھمین سبب وقت حرکت و رسیدن 

 بھ 8:15قرار ھای قبلی و آماده گی قبل از اما معلم بخاطر. آغاز میگردد8:15وقت کار رسمی معلم از 
 بھ مکتب میرسد بھ میتنگ 8:45ساعت )بس( دقیقھ را تازمانیکھ 30معلمین .میباشدمکتب حاضر

واطاق معلمین دوره عالی در اطاق معلمین دوره ابتدائیھ و متوسطھ .صبحانھ معلمین میگزرانند
.دھلیزھای جداگانھ دیگر قرار دارند

.البتھ این وضع نظر بھ مکتب فرق میکند(  بصورت ①اما جریان میتنگ صبحانھ در تمام مکاتب )
وظایف عمده ( در ھر مضمون②،) بررسی جریان یکروزه از صحبت آمر مکتب شروع ،(عموم 

بررسی جریان یکروزه توسط امر (ھر دوره③،)کروزه بررسی جریان ی ھر مضمون،ھمانروز
بررسی جریان یکروزه و موضوعات مربوط (④، )، توضیعات در مورد پروگرام یکروزهدیپارتمنت

)از طرف نگران ھر صنفبھ شاگردان 
وضع در مورد .بھ مکتب معلمین تا دروازه مکتب  بھ استقبال شاگردان میروند)بس(در موقع رسیدن 

ردانیکھ قادر بھ در آوردن بوتھایشان استند و شاگردانیکھ قادر نیستند، ھمچنان شاگردانیکھ بھ تنھائی شاگ
یکی از اھداف عمده تعلیم وتربیھ در .تا صنف خود رفتھ میتوانند و شاگردانیکھ نمیتوانند فرق میکند

.مکاتب معلولین خودکفأ ساختن اطفال معلول میباشد

         میتنگ صبحانھ معلمین  صحنھ از رسیدن بھ مکتب      
شاگردان از لحظھ ایکھ داخل مکتب .از ھمین سبب تمام آداب زندگی را دربین زندگی در مکتب میآموزند

میشوند تا لحطھ ایکھ دوباره بھ خانھ بر میگردند تمام وظایف بین نگران صنف و معلمین دیگر تقسیم و 
ست کھ برای اینکھ شاگردان برای پیشبرد زندگی آینده آمادگی د مکاتب زیادی موجود ا.بررسی میگردد

.اشتھ باشند، ھرروزدرعین وقت عین موضوع را میآموزند
 ، بعد از آمدن بھ مکتب، شاگردان لباس سپورتی را پوشیده وقتی آماده شدند ، میتنگ Hدر مکتب معلولین 

صبحانھ
بصورت عموم .بتدائیھ  ورزش صبحَا نھ شروع  میگردد بعد ازمییتنگ صبحانھ، در د وره  ا.آغاز میگردد

در اکثر مکاتب، برای عاد ت داد ن بھ حرکت جسمی و بھ دست آوردن قد رت جسمی از راه ورزش و 
.غیره پروگرام یکروزه را آغاز میکنند 
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ت ھای قبل از رفتن بھ صنف سپورت با موسیقی                             فعالی
.را نشان میدھند)سالم علیکی ھمرا ه با حرکت  و موزیک (  سپورت صبح 4درشکل 

               آغازمیتنگ صبحانھ
.ھر روز تدریس میشود]حساب.مضمون لسان[ساعات مضامین آموزشی  درHدر مکتب معلولین 

 مضمون لسان  د قیقھ در30)6 اال 4( د قیقھ و در صنوف باال تر 20مدت )3 الی 1( پائین در صنوف
.شمار پول و ساعت را میآموزند ،  ر مضمون حساب اعدادلغات و حروف ومحاوره، د

و حساب)زبان جاپانی(ن                             صحنھ از تدریس در صنوف لسا
 خود اطفال بھ عالقھ خاصیکھ خواھش والدین وآموزش دراثرچون اطفال عقب ماند گی ذھنی دارند 

. دارند صورت میگیردآموزش
معلم . نفری تقسیم گرد یده و درس میخوانند3–2بھ گروپ ھای کوچک  شاگردان  آنھا،نظر بھ وضع

. ویا متود رھنمائی را نظر بھ استعداد ھرشاگرد تھیھ میکندداده ، مواد د رسیابتکار بھ خرچ
.د ر محتویات تدریس تقاضای والدین را د ر نظر گرفتھ تھیھ میگرد د
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فعالیت ھای آمادگی برای .بعد از تدریس لسان وحساب ساعت آموزش یونت حیاتی آغاز میگرد د
آ موزش یونت .رده بتوانند، تمرین میگرد دبرگذاریھا و غیره ، طوریکھ اطفال آ نرا بھ آ سانی د رک ک

ھای حیاتی از اھداف
.عقب ماندگی ذھنی میباشدمھم تعلیم وتربیھ مکاتب معلولین

کھ یکی ازبازی ھای عنعنوی )کشتی گیری بھ شکل سومو( صحنھ از آ موزش یونت حیاتی ذیلشکل 
جاپان است

. نشان میدھد

]کشتی گیری سومو[                                   صحنھ از فعالیتھای حیاتی 
عکس .د ر عکس طرف چپ،معلم برای اینکھ عالقھ شاگردان را جلب کند، لباس عنعنوی را میپوشد

جزو از شاگردان گرد ید ود وقتی معلم ھم .طرف راست، شاگردان کشتی را بین خود انجام میدھند
.ربازی حصھ گرفت شاگردان زیا د ترعالقمند گردیده و از بازی لذت بیشتر میبرند

وقتی بخش آ موزش قبل از ظھر بھ پایان رسید، ھمھ احساس گرسنگی کرده و بی صبرانھ منتظر غذای 
چاشت
.میباشند

                                           در اطاق نانخوری
نھ تنھا غذارا با خوشی ولذت میخورند .بخش ابتدائیھ ھمھ در اطاق نانخوری جمع گرد یده و غذا میخورند

بلکھ
آ داب غذاخوری را نیز میآموزند

.درغذا را از بین ببرند)ندارمخوش خوش دارم و(معلمین کوشش میکنند کھ
.عد ازغذای چاشت،ساعت تفریح شروع میگرددب

 ولی زیاد تعلیم وتربیھ مکتب استاساس )خوب خوردن وخوب بازی کردن(در دوره ابتدائیھگرچھ 
.ترتوجھ باالی خوب بازی کردن میباشد
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از غذای چاشت در صحن مکتب                             ساعت سپورت و تفریح بعد 

.چون در خالل بازیھا موضوعات زیادی را میآموزند
 خدا حافظیآماده گی وبعد از میتنگ.ای شان برمیگردندھ خانھ ھ، مکتب تمام شده وشاگردان ب9در شکل

.نگرانھای صنف شاگردانرا بدرقھ میکنند. برمیگردندسوار بس شده و

        وقت برگشت بخانھ و خداحافظی                             قبل از برگشت بخانھ
بعد ازبرگشت شاگردان بھ خانھ ھای شان، معلمین بازھم باید وظایف زیادی را انجام دھند

د از رفتن شاگردان بخانھ، و پاککاری توسط معلمین            صحنھ ھای از صنوف خالی بع
.11یکی ازوظایفی کھ ھرروز باید انجام داده شود پاککاری صنف،تشناب واطاق بازی میباشد، شکل

بعضًا  
.والد ین برای مشوره میآیند 
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ھ اطفال                پاککاری تشناب توسط معلمین         مشاوره با والدین در مورد تعلیم وتربی
د رحالیکھ معلمین، کار ھای.قایم کردن ا رتباط باوالد ین ھم یکی از وظایف معلمین است

.باھمد یگرجروبحث دارنددرمورد مسایل مختلف، .ھنری شاگردان را نصب میکنند

ھنری شاگردان را نصب میکنند                          معلمین، کار ھای 

برعال وه ، بعد ازین  ھمھ ، میتنگ ھای ھر صنف وھردوره ، کارآموزی داخل مکتب میتنگ تقسیم 
وظایف و

.غیره شروع میگرد د

Hمعرفی جریان یکروزه دوره عالی مکتب معلولین
 فعالیت ھای گروپی وغیره ،ضامین انتخابی دردوره عالی توجھ زیاد ترباالی آموزش کار وحرفھ مدر

.میباشد
ھای عمومی صبح وقت بھ مکتب میآیند وبعدازختم مکتب )بس(بااستفاده ا ز اکثر شاگردان دوره عالی 

.بھ فعالیت ھای کلپی ازقبیل فتبال بسکتبال مصروف میگردند
 کاروغیره ، مضمون، فعالیت ھردردوره عالی نظربھیھ کھ اصول صنفی میباشد،برخالف دوره ابتدائ
.معلم عوض میگردد
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     صحنھ از داخل شدن شاگردان بھ مکتب

 یک  بھ مکتب میرسند، 8عمومی وغیره بھ مکتب میآیند وقبل ازساعت)بس( استفاده ازا بچون شاگردان
 قرارقبلی شرکت ورزیده وعده دیگرباشاگردان درقسمت رھنمائی ھای  ودرمیتنگ آمادگیعده از معلمین 

.مختلف مصروف میگردند
بعدًا مانند دوره .وند شاگردان بعد ازرسیدن بھ مکتب، لباس سپورتی را پوشیده درمیدان سپورت میر

ابتدائیھ بھ 
آموزش لسان وحساب میپردازند، بعدًا بھ آموزش کار وحرفھ کھ اساس تعلیم وتربیھ دوره عالی راتشکیل 

میدھد، و
. مصروف میشوند محسوب میگردد،مضامین انتخابیدر جملھ 

                                     صحنھ ھای مختلفی از کار و حرفھ

درنوع ).Bکار(ودیگری )Aکار (یکی . دونوع تمرین کار وحرفھ موجود استHن درمکتب معلولی
)Aکار(

اینوع کاریست کھ بعد .اکثرًا ازفابریکات وکارخانھ ھا موادرا بدست آورده وشاگردان آ نرا میسازند
(ازفارغ التحصیلی بحیث شغل بھ آن گماشتھ میشوند خود کاریست کھ شاگردان بھ میل وذوق )Bکار.

.انجام میدھند
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  استفاده از دستگاه کوچک بافندگی                   تمرینات کارھای نجاری

                 کاستن گل و نباتات                           چیدن حاصالت کچالوی شیرین 

 ساختن ظروف              کار ھای دستی کوچک                             در ساعت کاللی

از چوب بانگس                 خیاطی با استفاده از ماشین                      بافتن تکری وغیره 
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مضامین انتخابی ھم .تقسیم گردیده درس میخوانند)12و11صنوف(و )10صنف(د ر مضامین انتخابی
موسیقی، ھنر، انگلیسی، )12و11(ا زبین موسیقی وھنر ودر صنوف)10(فرق دارد، مثًال در صنف

.کامپیوتر، ساینس و اجتماعیات مضمون مورد عالقھ خودرا انتخاب میکنند

) کاردستی -ھنر(ساعت مضمون انتخابی )آموزش کامپیوتر(  ساعت مضمون انتخابی 
. فتبال وبسکتبال میباشد ادامھ داردصتی مکتب، فعالیت ھای کلپی کھ عبارت ازبعد ازرخ

فوتبال    فعالیتھای کلپی      بسکتبال                                 فعالیتھای کلپی   
در جریان وقت .طوریکھ میبینیم گروپھای آموزشی مختلفی موجود است کھ معلم ھم با انھا سروکار دارد

یف تعین شده وظیفھ معلمین مسلکی در قسمت تدریس مضمون و آموزش کار وارتباط آنھا دروظا
.ه وظایف معلمین را خیلی سنگین میسازدوفعالیت ھای کلپی شاگردان وغیر

ن صنف و تدریس گروپینگرا)3(
اما در مکاتب معلولین عقب ماندگی .     بصورت عموم در مکاتب ابتدائیھ نگران صنف یکنفر میباشد

ھمینطور در مکاتب کھ تعداد صنوف و شاگردان زیاد .ذھنی چند نفر معلم از یک صنف مراقبت مینمایند
علمین بشکل گروپی ھم تعداد از مکی مسلاند، برعالوه رھنمائی زندگی روزمره ، در تدریس مضامین 

. کارھای گروپی معلمین اھمیت بزرگی داردازلحاظ .حصھ میگیرند

 آمادگی صبحانھ  ازصحنھ ھای
 ھدف اساسی میباشد، Hعلمین در مکتب معلولین کردیم کھ کارھای گروپی در بین مطوریکھ در باال ذکر

 شنبھ دایر 4در ھر ھفتھ روزھای )میتنگ ھمدوره ھا(جروبحث بین صنوف و دوره ھای تعلیمی 
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ھمچنان در ھمین روز میتنگ بین نگرانھای صنوف نیز در مورد آمادگی مواد درسی وغیره .میگردد
.صورت میگیرد

جرو بحث نگرانھای صنفی بعد از رخصتی مکتب                    میتنگ شاگردان ھمدوره
در مورد مشکالت آموزشی ھر صنف ھفتھ یکبار جروبحث صورت گرفتھ )میتنگ شاگردان ھمدوره(در

ھ تدریس امکان بھ این ترتیب بین معلمین در ارتباط ب.و نتیجھ آن با معلمین در میان گزاشتھ میشود
ھمچنان در مورد اصالح ورھنمائی ھر روزه ووضع شاگردان، بعد از .رھنمائی دوامدار بمیان میاید

ایننوع جروبحث ھای غیر رسمی .ختم مکتب، نگرانھای صنفی بین خود میتنگ دایر و جروبحث مینمایند
.وم زیادی میباشدارای مفھمدیگر و درک وضع شاگردان گردیده دو کوتاه باعث درک مشکالت ھ

)Terada Hiroshi(

)در صنف(میتنگ صبحانھ )4(
محسوب )رھنمائی آداب زندگی روزمره(در مکتب معلولین عقب ماندگی ذھنی، میتنگ صبحانھ بحیث 

.گردیده ودربین دوره تعلیم وتربیھ مقام اول را دارا میباشد
 با صحت و عافیت بپایان رسانیدن، با شاگردان زندگی روزمره رابا اطاعت از مقررات تعین شده،

ھمصنفان، دوستان و اشخاص اطراف خویش بخوشی بسربردن ازجملھ موضوعات مھم اھداف مکتب 
.میباشد

، دردوره ابتدائیھ، شاگردان بعداررسیدن بھ مکتب بھ صنوف خویش رفتھ، از بکس Hدر مکتب معلولین 
بعدًا لباس خود .ورده درجای معین آن میگذارندآ در،دنخود کتابچھ اطالعات و لباسیکھ در مکتب میپوش

.را عوض میکنند

          پاککاری و صافی کاری مکتب                        تبدیل کردن لباس از طرف صبح
د بھ اطاق بازی رفتھ و آزادانھ ن شدر صنوف پائینتر، شاگردان بعد از تبدیل کردن لباس، اگر وقتتر تمام

شاگردان صنوف باالتربعد از تبدیل کردن لباس بھ پاککاری  وصافی کردن دھلیزمصروف .بازی میکنند
اما .اخل میشوندوف خویش دوقتی زنگ ساعت اول زده شد، شاگردان دوره پائینتربھ صن.میگردند

این وضع بذات خود .و بھ صنف خویش داخل شوندشاگردانی ھم استند کھ نمیخواھند بازی را ترک داده 
①اما بصورت عموم شامل .میتنگ صبحانھ نظر بھ دوره وصنف کمی فرق دارد.نوع از آموزش است

 مینوی غذای ④ معرفی پروگرام ھمانروز ③)صدا کردن نام( حاضری ②سالم علیکی و احوالپرسی 
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نگ صبحانھ ترتیب دادن میز وچوکی و آماده وظیفھ معلم در موقع میت. صحبت با معلم است④چاشت 
.گی برای صنف است

جدول محتویات میتنگ صبحانھ دوره متوسطھهروز  یک        تقسیم اوقات2  شکل 
ول را بروی دیوار عقبی جد. جدول محتویات میتنگ صبحانھ دوره متوسطھ را نشان میدھد ،1شکل

.صنف نصب نموده و شاگردان بنوبت در وظایف تعین شده سھم میگیرند
شاگردان با بررسی از تقسیم اوقات مصروف انجام . تقسیم اوقات وظایف یکروزه را نشان میدھد2شکل 

صمیم با استفاده از تقسیم اوقات وظایف محولھ شاگردان خودشان ت.وظایف محولھ و آموزش میگردند
یکی از اھداف عمده تعلیم وتربیھ )خوداراده گی و خود کفائی(چون .گرفتھ ووظایف خودراانجام میدھند

.در مکاتب معلولین میباشد، ازینرو میتنگ صبحانھ بسیار مھم است

تن حاضری توسط شاگردان                      صحنھ ھای از میتنگ صبحانھ  و گرف
 را نشان میدھد کھ شاگرد نوبت دار با صدا کردن نام 6 میتنگ صبحانھ شاگردان صنف درعکس فوق

چون شاگرد موصوف از شنوائی ضعیف است از ھمین سبب کلمات را بھ وضاحت ادا .حاضری میگیرد
این وضع درموقع .او میگذارددر موقع صدا کردن نام ھر شاگرد دست خود راباالی شانھ .کرده نمیتواند

.حاضری گرفتن دراکثر صنوف دیده میشود
 ھمیشھ  جای خودراانیکی از موضوعات بسیار عمده و قابل توجھ در مکاتب معلولین اینست کھ شاگرد

.دربین صنف احساس میکند و توسط دیگران شناختھ میشود، با ھمصنفان و معلمین ارتباط قایم میکند
)Terada Hiroshi(

دیدن از خانواده)5(
در بین آن تعداد .    در مکاتب معلولین اطفالیکھ ضرورت بھ مراقبت صحی دارند بسیار زیاد است
ازھمین سبب معاینھ .دزیادی استند کھ در مورد مریضی و بیماری خویش بھ دیگران اطالع داده نمیتوانن

معلم باید نھ تنھا متوجھ مریضی اطفال، بلکھ متوجھ .ھرروزه یکی از مقرره ھای ضروری میباشد
زخمی شدن، شکستگی، اینکھ درموقع جنگ ودعوا کھ بین خود شاگردان رخ میدھد امکان دارد کھ 

 ین اطفال شانرا باخاطرآرام بھ برای اینکھ والد.ھمدیگر را دندان بگیرند ویا با ناخون بخراشند، باشد
 برای جلوگیری  لحاظینھماز.اعتماد قوی بین مکتب ووالد ین موجود باشدد باید حسنمکتب بفرست

ازھمین سبب در شروع .ازحوادث فوق الذکرباید محیط مکتب ازین نگاه خیلی مطمئن ومرفع باشد
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معلومات فال توسط پرسشنامھ درموردوضع صحی اط،ھرسال تعلیمی ازطرف معلم کمک ھای اولیھ
درین پرسشنامھ درمورد سوابق مریض قبلی، حساسیت درمقابل ادویھ، شفاخانھ ا یکھ.حلصل میگردد

.طراری وغیره درج گردیده استند، محل اطالع درموقع اظمراجعھ میکنل بھ آناطفا

)در حالت معاینھ(اق کمکھای اولیھ  کردن اطالعات صحی توسط معلم یوگو                   در اطچک 

ل بھ مکتب اطفادرکتابچھ اطالعاتیکھ ھرطفل باخود دارد،ھرروزازطرف والدین درمورد وضع صحی 
اطالع داده

.ل ازمکتب بھ والدین اطالع میدھنداطفاشده ودرمقابل ھرروزمعلم نیزدرمورد وضع 
فل بھ مکتب وضع صحی طفل را بررسی نگران صنف بھ اساس این اطالعات ھرروزبعد ازرسیدن ط

کرده ونتیجھ
ی یاد  غیرحاضریکھ درمقابل صنف نصب گردیده وبنام کارت سوابق صحی، حاضردر کارت آنرا 

.د مینویسدمیگرد
. نمونھ ازکارت سوابق صحی، حاضر غیرحاضر را نشان میدھد1 جدول 

 یاد میگردد، ھرروزآنرا چک نموده ونظربھ ]معلم حفظ الصحھ و کمک ھای اولیھ کھ بنام معلم یوگو[
ضرورت

.  درمورد آن تصمیم میگیرد
. اعتماد را بین مکتب،شاگرد ووالد ین قوی میسازدین نوع توجھ درقسمت اطفال، ارتباطا

)Terada Hiroshi(

رھنمائی مضامین درسی)6(
 رھنمائی مضامین درسی برای اطفال معلول①

سی و ضمیمھ ھای آن کتاب در( قانون تعلیم وتربیھ 73د کتاب درسی معلولین نظر بھ ماده  در مور
ابینایان، ناشنوایان، مکاتب ابتدائیھ، متوسطھ، عالی و کودکستان از طرف وزارت معرف ن[برای مکاتب 

.رھنمای تدریس ھم با مکاتب عادی فرقی ندارد].جاپان تعین گردیده است
یس مضامین برای تعلیم وتربیھ اطفال معلول چیز مخصوصی نبوده  وبا رھنمای تدریس پس رھنمای تدر

اما اگر در مکاتب معلولین کھ عقب مانده گی ذھنی دارند عین محتویات تدریس .مکاتب عادی فرقی ندارد
ی ازھمین سبب مضامین را کھ در مکاتب عقب مانده گی ذھن.ھم گردد، نتیجھ قناعت بخشی بدست نمیآید

تدریس میکنند، محتویات و اھداف آنرا نظر بھ معلولیت تغیر داده وبھ محتویات مخصوص برای معلولین 
بر عالوه نھ تنھا ھر مضمون را بطور جداگانھ تدریس میکنند بلکھ .عقب مانده گی ذھنی تبدیل کرده اند

ه تا شاگرد بھ اساس  دوره تعلیم وتربیھ موضوعات مخصوص را درآن عالوه نمود پالندر موقع ساختن
.آموزش آن آماده زندگی روزمره در آینده بوده و خودکفا گردد

از طرف دیگر، در مکاتب نابینایان، ناشنوایان، مفلوجین و اطفالیکھ از لحاظ فزیکی ضعیف اند ، در 
موقع تدریس مضامین تعین شده توجھ خاصی درقسمت تقویت حس بینائی، شنوائی، قوی ساختن حرکات 

برعالوه برای اینکھ نتیجھ قناعت بخشی از تدریس گرفتھ شود، باید بادرنظرداشت .صورت میگیردبدن 
.ضرورت وتقاضای شاگرد، موادووسایل تدریس آماده گردد
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باید خاطر نشان ساخت کھ ، در مکاتب نابینایان، ناشنوایان، مفلوجین واطفالیکھ ازلحاظ فزیکی ضعیف 
نظر بھ این امر در موقع ساختن دوره تعلیم وتربیھ ، .نی ھم اشتراک دارنداند، معلولین عقب مانده گی ذھ

از ھمین سبب در در .تھیھ و ترتیب کردباید محتویات و اھداف ھر مضمون رابادرنظر داشت معلولیت 
مکاتب نابینایان، ناشنوایان، مفلوجین واطفالیکھ ازلحاظ فزیکی ضعیف اند، نھ تنھا ھر مضمون باید نظر 

ھر دوره تعلیمی عملی گردد بلکھ بھ مشکالتیکھ شاگردان درقسمت آموزش دارند توجھ صورت بھ 
.گرفتھ، ابتکار و نوع آوری در قسمت آموزش، محتویات و اھداف آموزش مضمون ضرور است

.ھمینطور، برای رسیدن بھ ھدف ھرمضمون، ابتکار درمیتود رھنمائی و آموزش الزم میباشد
گرچھ .دارندب عادی جاپان صنوف مخصوصی برای تعلیم وتربیھ اطفال معلول در بسیاری از مکات

 آن نظر بھ  صورت میگیرد، اھداف ومحتویات مکاتب عادی تدریس بھ اساس رھنمای کتب درسی
.وایان اخذ گردیده استن از کتب درسی مکاتب نابینایان و ناشوضیعت معلولیت،

)Matsuzaki Yasuhiro(

)تب نابینایانابرای مک(مین حساب و ریاضی  رھنمائی مضا②
 با مکاتب عادی فرقی ندارد، صرف در یان   محتویات و اھداف مضامین حساب و ریاضی مکاتب نابینا

. نکتھ صورت گیرد4موقع رھنمائی باید توجھ خاصی با در نظر داشت 

】 کتاب درسی برای تمرینات اساسی حس المسھ【
ھ آن میباشد یمم ضمواد درسی مخصوصیب کھ با حروف بریل نوشتھ شده،  حسا  در جاپان در مضمون

  کنترول ①.استذیل نکتھ4 دارای  ھدف از شامل ساختن ایننوع مواد درسی در مضمون حسابکھ 

 انگشتان دست حساس گردیده، قدرت لمس اشکال توسط دست قوی ②، میگرددآسانحرکات انگشتان 

8 درک ④گردد،  میاسی مانند دایره، مثلث و چھارضلعی سریعتر تصوروتخیل اشکال اس③میگردد، 
.میگرددآشکارترسمت، باال وپائین، چپ وراست، راست وباال، راست وپائین، چپ وباال، چپ و پائین 

 مغلق، تقاطع منحنیدرک خط منحنی، فرق بین خط منحنی ومستقیم،  منحنی ساده و[محتویات آن از 
凸凹ھر کدام آن توسط حروف مختلف .استگردیده تشکیل ]وغیرهحطوط مستقیم، خطوط حلقوی 

thermoتوسطاشکال قالبریزی شده ،پست و بلند خطوط نقطھ ای formوغیره ترتیب داده شده است.

] برای نابینایانabacusچورت یا [
سیلھ د قیق برای چورت نابینایان بھترین و. خیلی مشل است   چون محاسبھ توسط نوشتن برای نابینایان

 بلکھ در محاسبھ اعداد ، عملیھ اصلی اعداد صحیح4نھ تنھادر محاسبھ .ھ سریع محسوب میگرددبمحاس
 تصویب 4 و 3استفاده از چورت اصًال از صنف .اعشاری و کسری نیزمورد استفاده قرار گرفتھ میتواند

ن با اب درسی و ضمیمھ ھای آدو جلد کت.د آغاز میگرد2گردیده است اما در اکثر مکاتب از صنف 
فرق .نیز آماده گردیده است)2005تألیف وزارت معارف (حروف بریل تھیھ، کتاب رھنمای تدریس 

گشت ھر ن انگشت یعنی ھر سھ ا6اساسی چورت نابینایان و چورت عادی اینست کھ چورت نابینایان با 
. درآن صورت گرفتھ است زیادیو راست عملیھ انجام داده شده ونوع آوری ھایدو دست چپ 

 چورت یا abacus یرای نابینایان                     
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]وسایل درسی حساب برای نابینایان [
 وسایلیکھ در مکاتب عادی از ان استفاده بعمل میآید ① وسایل درسی حساب برای نابینایان عبارتند از، 

.وسایلیکھ در بازار در دسترس قرار میگیرد②.ار میگیردمورد استفاده قرو یا اینکھ با کمی تغیر درآن 

بکار میرود، اندازه و  سانتی متره کھ برای نقشھ کشی30بطور مثال خط کش . وسایل ساختھ دست③
30در خط کش . درینجا سیت خط کش را معرفی میکنیم بوده،مقیاس، نوار متر، ساعت وغیره

凸برآمدگی توسط سانتیمتر10انتی متر بوده و بعد از ھر متره، درجھ بندی آن در یکطرف بھ سسانت
 ملی متر یک برآمدگی 10طرف دیگر آن توسط ملی متر درج بند شده و بعد از ھر .نشانی گردیده است

凸این خط .دو طرف خطکش بشکل مایل بوده و خطوطیکھ درجھ را نشان میدھد قابل لمس است. دارد
درینصورت باید رنگ خط کش .وه دید دارند نیز قابل استفاده میباشدکش برای کسانیکھ تا اندازه ای ف

.باشدنیلی تیز و رنگ خطوطیکھ درجھ را نشان میدھد سفید

 سانتمتره30                    مثلث نقالھ وغیره                                                سیت خط کش 

]مکعب دو بعدی[
بینایان درک شکل اما برای نا.ه عادی، ساختمان مکعب را توسط چشم دیده میتوانیم  در کتب تصویب شد

از ھمین سبب در کتب درسی نوشتھ بریل، تمام اشکال حذف گردیده و درعوض .مکعب مشکل است
یاد میگردد، )شکل گسترده(آن کھ مستقیمًا از باال و یا از یک پھلو دیده شده باشد و بنام )شکل سایھ دار(

این نوع اصالحات .شریح داده میشودویا اینکھ توسط جمالت در مورد تصویرو شکل ت.نشان داده میشود
.در مکاتب نابینایان حتمًا باید صورت گیرد

)برای مکاتب ناشنوایان( رھنمائی مضمون لسان ③
.میباشد]قایم کردن ارتباطات توسط کلمات لفظی[در موقع تدریس لسان در مکاتب نابینایان،  شرط اول 

ا درمواقع مختلف زندگی، و تجربھ دانش کسب شده خودرد استعدا شاگردان سبب مھم است کھازھمین
ن رفتار نمودن، موضوعیراکھ درک کرده آقصھ کردن، سخنان دیگران را درک کردن و طبق خودرا 

نمیتواند توسط سوال وجواب آشکار ساختن، احساس دیگران را درک کردن و احساس خود را بھ دیگران 
.تقویت گرددفھماندن وغیره 

.ددرمیگقوی نیز ادبی لفظی بلکھ توسط کلمات قدرت افاده توسط کلمات نھ تنھا تقویت ین ترتیب بھ ا
 مفاھیم ھم عادت کرده درموقع مختلف زندگی توسط حرف، جملھ وانشأ کلمات ادبی بانوشتنشاگردان باید 

ا د یگران را ساس خودرا ویبعدًا توسط نوشتن اطالعات ضروری یا اح.دنتوانمختلف را ارائھ کرده ب
قدرت فوق تقویھ گرد د، با د ر نظرداشت فرقھای انفرادی اگر دراطفال.کرده بتوانند د رک ارئھ و

.میتوان لسان را تدریس کرد

]تدریس لسان باید متوجھ آن بودکھ درموقع رھنمائی نکاتی[
A.اه نکنند باید طرز  کلمات مشکل برای اینکھ اشتبدن درموقع خوان،چون شاگردان شنیده نمیتوانند

.مراقبت گرفتھ شودخواندن آن تحت 



26

B.ده، درصورت ضرورت،  جملھ نقل شده معنی آنرا بررسی نموبرای ذخیره لغات کلماتیکھ در بین
.کنندمعنی ولغات ضد آنرادریاف ات ھم لغ
C.ای کوچک  در کارتھ لغات مھم و کلمات کلیدی را برای بخاطر سپردن لغات و کلمات، بھتر است کھ

.کرده بتوانندحفظ خود داشتھ باشد تا در ھر موقع آنرا دیده ونوشتھ و با 
D.مفھوم و  جمالت و مفھوم و معنی کلمات را از خالل در تدریس خواندن، شاگردان باید قادر شوند کھ 

.جمالت را از روی ارتباطات پرگرافھا درک نمایندمحتویات  
E.تدریس باید پیش برود،ن و زنده ساختن دانش، تجارب و تفکر شاگردان با در نظرداشت بکار انداخت .
F. و دستجمعی، ھمچنان تبادل افکار بین شاگردان آماده دربین تدریس وقت برای خواندن انفرادی

.ساختھ شود
G.عد از خواندن محتویات بصورت درست و دقیق، از شاگردان خواستھ شود کھ نظر شانرا در مورد ب

.مفکوره نویسنده ابراز دارندو یا متن 
H. معلم محتویات درس آموختھ را بصورت قابل فھم باالی تختھ نوشتھ ، شاگردان را وادار میسازد کھ

آنرا در
(کتابچھ ھایشان نقل کنند )محتویات درس را نیز یاد میگیرند}نوشتن{دراثر .

I. رفتھ و قدرت لسانی درشاگردان تقویھ گرددکسب طریقھ ایکھ افھام و تفھیم بصورت دقیق پیش.

)تربیھ بد نی، آببازی در مکاتب معلولینیکھ فلج اند( رھنمائی و تدریس ④
.نظر بھ رھنمای تدریس تربیھ بدنی از صنف اول ابتدائیھ تعین گردیده است)بازی با آب(        آببازی 

دلیل آن اینست کھ حرکاتیکھ اطفال فلج درآب انجام .یس میگرددفعًال در اکثر مکاتب معلولین مفلوج تدر
.میدھند، در بیرون از آب قادر بھ انجام دادن ان نیستند

】ھدف از تدریس آببازی【
ھدف از تدریس آببازی اینست کھ بااستفاده ازفشاروقدرت آب حرکات بدنی و قدرت درک شاگردان 

.ردندسریعتر گردیده و بھ اھداف ذیل نایل میگ
)ازبین رفتن احساس خوف وترس از آب(ب و  آعادت با.
.ب، فعالیت در اب لذ تبخش میگرددبا استفاده از آ.
.با استفاده ازخاصیت شناوری، وضع و حالت مختلف را تجربھ کرده میتوانند.
را میتوان بروی سطح اب بشکل افقی دراز کشیدن، درآب مستقیم ایستادن، دورزدن وغیره حرکات .

.تجربھ کرد
.را میآموزند)تنفس، بروی آب معلق بودن، میتود آببازی(در ارتباط با آب، فن وروش اساسی از قبیل .
.در ارتباط بااستعداد خود، قادر بھ اموزش اببازی میگردند.
. بلند میروداستعداد آببازی با استفاده از میتود ھای مختلف اببازی.

】عھ تدریس آببازی گسترش و توس【
در مکاتب عادی ھم در تدر یس .ھدف ازرھنمائی و تدریس آببازی، درک استعداد ھر شاگرد میباشد

محتویات آببازی نظر بھ تجربھ آببازی و استعداد .اببازی ، رھنمائی نظر بھ استعداد شاگردان پیش میرود
بھ اندازه معلولیت و استعداد آببازی ھر مسیر آببازی نظر در قسمت اطفال فلج ھم، .غیر میکندشاگرد ت

.شاگرد فرق میکند
ازھمین . در مورد سیستم تدریس باید گفت کھ مراقبت و نگھداری از طفل فلج در آب شرط اول است

اما شاگردانیکھ فن آببازی را یاد دارند و میتوانند کھ .سبب برای یک طفل، یک معلم مؤظف میباشد
برعالوه برای مراقبت و .معلم ھم کفایت میکند یک،خود را کنترول کنندآزادانھ در بین اب حرکات 

نگھداری از چنین اطفال، معلم میتواند کھ بیرون از عوض، در لب عوض ایستاده و از شاگردان مراقبت 
.نماید

اگر درجھ حرارت آب نسبت بھ درجھ . درجھ حرارت آب عوض باید کمتر ازدرجھ حرارت بدن نباشد
اما در اطفالیکھ .ن کمتر باشد بدن تالش میکند کھ درجھ حرارت را بھ حالت عادی برگرداندحرارت بد

.از ھمین سبب حالت تشنج برایشان رخ میدھد.معلولیت قوی دارند بدن حرارت را کنترول کرده نمیتواند
ر عوض ووقتی از اب بیرون میآیند، د. نباشد عوضبآ دقیقھ در10در چنین حالت باید زیادتر از 
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 دقیقھ 10د ویا اینکھ حدود نپالستیکی کھ در پھلوی عوض آببازی گذاشتھ شده و آب گرم دارد داخل گرد
شاگردانیکھ فلج اند جریان پروگرام آببازی شان قرارذیل . گرم گردداند تا وجودشنشاور آب گرم بگیر

.است

.}جریان تدریس آببازی در مکتب معلولین{
صحی اطفالچک کردن وضع .1
تشناب رفتن، لباس آببازی راپوشیدن.2
سپورت سبک برای گرم ساختن وجود، شاور گرفتن.3
.داخل آب شدن.4
دنکردن با آب از بازی با آب شروع کربرای عادت .5

   پروگرام طرز تنفس
)بشمول ریلکس(   بروی آب شناورشدن

)میتود آببازی(   پروگرام آببازی 
جمعیبازی دست.6
ببیرون آمدن ازآ.7
لباس پوشید ن.8

عادی فرق ندارد، اما ، چون وضع ترتیب آببازی برای اطفال مفلوج با رھنمائی و تدریس در مکاتب 
ب با ھمچنان چون محیط آ.لولین الزم استلولیت ھر شاگرد فرق میکند ، توجھ خاصی در بخش معمع

از ھمین سبب قبل . است در حالت تشنج  بسر میبردبآمحیط زندگی روزمره فرق میکند، طفل وقتی در
از ھمین سبب  انجام دادن سپورت ھای سبک برای .ه چک گردد،از داخل شدن درآب باید وضع صحی

قبل از .الزم استماده گی روانی برای داخل شدن درآب وآ گرفتن شاور،  انجام داده،گرم ساختن وجود
 را کھ از قلب دورتراست مانند دست و پای را در آب تر داخل شدن درعوض، اوًال ھمان قسمت بدن

قبل از داخل شدن در اب بھتر است کھ وضع .نموده و وقتی با آب عادت کرد بھ آھستگی داخل اب گردد
جریان تدرئس آببازی در مکتب {آببازی ھمانطوریکھ در.ظاھری طفل یکبار دیگر مشاھده شود

.ذکر شد ادامھ داده شود}معلولین
فالیکھ اندازه معلولیت شان ضعیف است توجھ بیشتر باالی طریقھ تنفس درآب و تقویت فن آببازی اط

.میباشد
.ددھمچنان برای بلند بردن مھارتھای آببازی میتوان از وسایل آببازی کھ در ذیل ذکر گردیده استفاده گر

 اطفالیکھ.امھ داده شودوضعیت معلولیت ھر شاگرد درنظر گرفتھ شده تدریس اد نیزدر جریان تدریس
Cerebralاختالل دماغی  palsyکپی در پشت ، یا Spinal bifida دارند درحالت عادی ھم در وضع

ازین سبب باید در موقع داخل شدن درآب متوجھ عکس العمل آنھا بوده و تحت مراقبت .تشنج بسر میبرند
.شدید گرفتھ شوند

 عده از وسایل کمکی درموقع آببازی

عادت با آب و بازی 
با آب

عینک آببازی، پلگ گوش، فلپر، توپ، بسکتبال داخل آب

برای بدست آوردن 
شناوری تعادل و 

تیوپ آببازی، واسکت آببازی، تیوپ دور بازو، تشکجھ و تختھ آببازی

هتیوپ دور بازو، پدال آببازی، وغیردر موقع آببازی
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 درنظر گرفتھ شده و تدریس صورت میگیرد، بصورت انفرادیدرتدریس آببازی گرچھ وضع ھر شاگرد
اما اگربصورت دستجمعی آببازی صورت بگیرد نھ تنھا لذ تبخش است بلکھ باعث بلند رفتن استعداد ھا 

گرد بطور بطور مثال، از وسط ساعت آببازی بعد ازینکھ رھنمائی ھا در قسمت ھر شا.نیز میگردد
.جداگانھ صورت گرفت، معلمین میتوانند بازی ھای مختلف را در آب با اطفال یکجا انجام دھند

 دقیقھ شاور آب گرم گرفتھ تا 10طوریکھ در باال ذکر شد، بعد از بیرون آمدن ازآب باید برای مدت 
 کھ بعد از لباس پوشیدن اگر دیده شود.بعدًا لباس خود را بپوشند.رددگلت عادی براحرارت بدنشان بح

چون امکان دارد کھ در .گردد، باید متوجھ وضع شاگرد بودمیباز ھم حرارت وجود بحالت عادی بر ن
.وضع صحی طفل تغیر رخ دھد

.گیرد درین اواخردر اکثر مکاتب عوض ھای آب گرم ساختھ شده است وآببازی ھم بوقفھ ھا صورت می
 باعث انکشاف حرکات در اطفال ،ت آب وغیره خصوصیات آبب، حرارشناور بودن بروی آب، فشار آ

ازین سبب درموقع آ ببازی ازھرنگاه .اما حادثات داخل آب را ھم نباید نادیده گرفت.مفلوج گردیده است
متوجھ جلوگیری از

.باید خصوصیات معلولیت ھرطفل را در نظرگرفتھ بھ تدریس آببازی ا دامھ داده شودپس .حادثات بود

 دارندرھنمائی در مکاتب معلولینیکھ عقب ماندگی ذھنی)5(
)（Aمضامین مکاتب معلولینیکھ عقب ماندگی ذھنی دارند.

 مضمون کھ عبارتندازآ موزش حیاتی ، 6  مضامین بخش ابتدائیھ مکاتب معلولین عقب ماندگی ذھنی 
لسان، حساب  

. سپورتموسیقی، رسم وکاردستی و
 مضمون، اجتماعیات، ریاضی، ساینس، موسیقی، ھنر، 8 اجباری عبارتند از، دردوره متوسط، مضامین

مضامین انتحابی، برعالوه لسان خارجی، یکی از مضامینیکھ .حفظالصحھ، کار وحرفھ و تد بیرمنزل
). در قسمت انتخاب مضامین انتخابی ھرمکتب صالحیت خودش را دارد(.مخصوص ھمان مکتب است

اجتماعیات، ریاضی، ساینس، موسیقی، ھنر، )زبان مادری( لسان،  مضمون،9دردوره عالی 
حفظالصحھ، کاروحرفھ و تد بیرمنزل مضامین اجباری بوده، لسان خارجی، وکامپیوتر نظربھ تصمیم 

.مضامین مسلکی عبارتست ازتدبیر منزل، زراعت، تخنیک، وطرزحمل ونقل .ھرمکتب گنجانیده میشود
ب نظر بھ ضرورت وتصمیم خود مکتب، میتوانند مضامین ضروری برعالوه این مضامین ھرمکت

.خودشانرا تدریس کنند
قابل تذکر است کھ محتویات واھداف مضامین کھ درمکاتب معلولین عقب ماندگی ذھنی تدریس میگردد،  

ازین لحاظ با درنظرداشت این .بخاطرخود کفائی ساختن واشتراک دادن شاگردان دراجتماع میباشد
 باید وضغ معلولیت ، رت، کرکتر، آداب وعادات زندگیع  برای بدست آوردن دانش، فن ومھاموضو

وریکھ گفتھ شد درمکاتب ابتدائیھ ومتوسطھ ط.ش ومشکالت آن در نظر گرفتھ شودخصوصیات آموز
ولی درمکاتب معلولین عقب ماندگی .معلولین، مضامین نظربھ ھردوره تعلیمی ترتیب داده شده میشود

 مضامین نظربھ ھرمرحلھ، خصوصیات معلولیت ھرشاگرد ومرحلھ انکشاف معلولیت تعین ذھنی
.میگردد

)B(رھنمائی تدریس مضامین بصورت مخلوط
طبق قانون تعلیم وتربیھ یکی از خصوصیات رھنمائی مضامین درمکتب معلولین عقب ماندگی 

.میباشد}تدریس و رھنمائی مشترک  مضامین در داخل ساحھ آن{ذھنی
تب معلولین عقب ماندگی ذھنی، خصوصًادرموقع ضرورت، ادر دوره ابتدائیھ، متوسطھ، وعالی مک{

مضامین،
مورالوژی، فعالیت ھای مخصوص، فعالیت ھای خود کفائی بصورت کلی ویا بخشی ازآن، بصورت 

}. میگرددمخلوط یا یکجائی تدریس

رھنمائی زندگی روزمره
برای بھتر وغنی ساختن زندگی روزانھ شاگردان از طریق فعالیت ھای مختلفرھنمائی زند گی روزمره 

.میباشد
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دررھنمائی زند گی روزانھ، نھ تنھا محتویات مضمون حیاتی، بلکھ عادت دادن باموضوعات اساسی 
زندگی، درساحھ ھای مختلف رھنمائی صورت میگیرد، ما نند عوض کردن لباس روی شستن، شستن 

 ازتشناب، آداب غذاخوردن، پاکی وصفائی سالم علیکی، آداب سخن گفتن، وقت رامراعات دستھا، استفاده
.)کھ درزندگی دستجمعی و اجتماعی ضروری میباشد(کردن، اطاعت ازمقررات

.یکی ازمشخصات رھنمائی زندگی روزمره اینست کھ، رھنمائی درشرایط واقعی زندگی صورت میگیرد
مثًال آمدن بھ مکتب، استفاده . ھای زندگی روزمره رامکررًا انجام میدھنددرایام مکتب شاگردان فعالیت

از 
تشناب، آمادگی برای صنف، لباس عوض کردن، ترتیب دادن وآماده ساختن مواد واشیای درسی، اجرای 

وظایف نوبتی، میتنگ صبحانھ، غذای چاشت، پاککاری، میتنگ ختم مکتب، آماده گی برای برگشت 
.ھ وغیره میباشدوبرگشت بھ خان

صورت میگیرد تاازطریق این راھنمائی آداب وعادات پسندیده زندگی رھنمائی زندگی روزمره مکررًا
.تشکیل وبتدریج انکشاف نماید

)راھنمائی بازی (
رھنمائی بازی اساس فعالیتھای آموزشی راتشکیل داده، حرکات وجود را فعال و ارتباطات شاگردانرا 

ازطریق بازی مضامین مختلف مانند مورالوژی، فعالیتھای مخصوص، فعالیتھای .سازدسریعترمی
.خودکفائی وغیره را میآموزند

بازیھای آزاد . تقسیم کرد دارای مقرراتیھایرھنمائی بازی را میتوان بدوحصھ، بازی ھای آزاد وباز
 عبارتند ازبازی با ریگ، آب، بازیھای تعین شده.بدون قید وشرط بوده شاگردان آزادانھ بازی میکنند

. چوبی، توپ وغیره، با استفاده ازجای واشیای تعین شدهوغیره اشکالکاغذ، موم، قطعھ، مکعب ھا
بازیھای تعین شده ومشخص درقسمت انکشاف آموزش یونت ھای حیاتی، موزیک، رسم وکاردستی، 

.سپورت و غیره کمک بھ سزای مینماید
:ازی باید بھ آن توجھ شودنکاتیکھ درمورد رھنمائی ب

.آماده ساختن محیطیکھ اطفال وشاگردان بطور فعاالنھ در بازی سھم گرفتھ بتوانند.1
ابتکار و نوع آوری در اماده ساختن وسایل بازی و بھتر ساختن ارتباطات معلم وشاگرد، شاگرد .2

.وشاگرد
. جسمی را انکشاف دھدتتوسعھ بازی ھائیکھ فعالی.3
.ا وسایل امن و مطمین صورت گیردبازی ب.4
باید توجھ ایننوع .بازی کردن مشکل است)نظر بھ وضع معلولیتی کھ دارند(برای بعضی از اطفال .5

.اطفال را  بھ بازی جلب نموده ، ودعوت شوند تا بازیھای مختلف را تجربھ نموده و لذت آنرا درک کنند

آموزش یونت حیاتی   
این نوع .یاتی شاگردان برای حل مشکالت روزانھ در اجتماع آماده گی میگیرنددر اثر آموزش یونت ح

درین آواخر دردوره ابتدائیھ بسیاری از مکاتب، .آموزش بصورت دستجمعی و گروپی صورت میگیرد
شاگردانیکھ معلولیت آنھا قوی ویا معلولیت چند تائی دارند، از طریق بازی یونت ھای حیاتی را تدریس 

.میکنند
.نظر گرفتھ شوددردر مورد ساختن پالن رھنمائی یونت ھای حیاتی نکات ذیل 

.ذوق و عالقھ شاگرد و سطح انکشاف شاگرد در نظر گرفتھ شده، قابل استفاده درآموزش گروپی باشد.1
.ازطریق یونت حیاتی دانش الزمھ، فن وتخنیک، بھتر ساختن عادات و آداب زندگی رابدست آورد.2
.ش یونت ھای حیاتی باید انکشاف مجموعی رادرنظر گرفتھ و درزندگی واقعی قابل استفاده باشدآموز.3
باید درمورد . روز و یا طول یک سمستر تکمیل گردد3 الی 2یونت ھای حیاتی امکان دارد درظرف .4

.ترتیب وگسترش آن درطول یکسال بھ اندازه کافی توجھ صورت گیرد
آموزش کار  

.بارتست از آماده شاختن شاگرد برای فعالیت ھای خودکفائی زندگی آینده در اجتماعآموزش کار ع
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آموزش کار نھ تنھا متشکل از محتویات شغل وتدبیر منزل، بلکھ شامل محتویات مختلف ازقبیل 
درآموزش کار محتویات شغل .مورالوژی، فعالیتھای خودکفائی، فعالیتھای مخصوص وغیره میباشد

اعت، باغداری، مرغداری، نجاری، دوخت، بافت، فلزکاری، کاللی ساختن آالت عبارتست از زر
.سمنتی، چاپکاری، آشپزی وغیره

.در ارتباط با آموزش کار نکات ذیل درنظر گرفتھ شود
.کاریکھ از نگاه تعلیم وتربیھ دارای ارزش باالتر بوده و بعد از اکمال ان شاگردان احساس خوشی کنند.1
مدار بوده، مواد خام وغیره مواد الزمھ آن بھ آسانی بدست آید و مبنی برخاصیت منطقھ کاریکھ دوا.2

.باشد
.وضعیت معلولیت شاگردان در ارتباط با کار باید درنظر گرفتھ شود.3
.بصورت دستجمعی انجام دھندکار را .4
.محتویات کار ازنگاه صحت وامنیت مطمئن باشد.5
.ده، از نگاه استفاده قابل ارزش باشدوقت واندازه آن مناسب بو.6

)C(تقسیم اوقات مکاتب معلولین عقب مانده گی ذھنی  
      طوریکھ در تقسیم اوقات ھفتھ وار نشان داده شده، آموزش یونت حیاتی و آموزش کار اساس آموزش 

تعین گردیده  دقیقھ 45تب ابتدائیھ ومتوسطھ یک ساعت درسی اگرچھ درمک.یک ھفتھ را تشکیل میدھد
.است، اما نطر بھ وضعیت شاگرد ومیتود تدریس قابل تغیر میباشد

رھنماھی فعالیتھای خودکفائی)7(
  فعالیتھای خودکفائی در مکاتب نابینایان①

   فعالیتھای خودکفائی عبارت از ھمان فعالیتھای است کھ نظربھ وضیعت معلولیت معلولین نابینا، نا شنوا 
ھدف آن خودکفا ساختن شاگردان .احھ  از پالن دوره تعلیم وتربیھ را تشکیل میدھدوغیره یک س

. میباشدآداب وعادات برای حل مشکالت آیندهکرکتر،بانظرداشت وضعیت ومشکالت آنھا، وآموزش فن، 
:ازعبارتست محتویات آن 

.ارتباطات.5، حرکات بدنی.4محیط، درک .3آرامش وثبات روانی، .2 نگھداری از صحت،  1
.محتویات آن نظر بھ نوعیت معلولیت فرق میکند

. مکتب نابینا یان را مثا ل میآوریمدرینجا
] سھ مشکل عمده معلولین حس بینائی[
ذایقھ  حس المسھ ،  حس بینائی، شنوائی،میکند عبارتند ازکھ انسان توسط آن اطالعات راحاصل  حس 5

 ازینرومیتوان گفت .ات خودرااز طریق حس بینائی حاصل میکننداطالع80%انسانھا.، و حس شامعھ
 نیزازطریق حس محیط ماحول واطالعات فضا.معلول انداطالعاتکھ معلولین حس بینائی ازلحاظ 

].ند معلول ا معولین حس بینائی،محیط ماحولوا  اطالعات فضنگاهاز[ازینرو.بینائی حاصل میگردد
درزمره .ند ا با محدودیت ھای زیادی مواجھ، معلولین نابینایط ماحولمحبرای بد ست آ وردن اطالعات

، درک اشکال، تصویر و ]راه رفتن[ و دقیق است درستبزرگترین آن راه رفتنا این محد ود یت ھ
حرکات مختلف زندگی را بصورت ساده و بیزحمت پیش بردن، ]حل و فصل حروف[عادی حروف 

 یاد ] سھ مشکل عمده معلولین حس بینائی [ن سھ محدودیت بزرگ بنام ای. میباشد]حرکت و عمل روزانھ[
میگردد کھ درمکاتب نابینایان براساس فعالیت ھای خود کفائی برای فایق آمدن برآن رھنمائی صورت 

.میگیرد
.صحبت میکنیم)Brielبریلخط (درذ یل در مورد راه رفتن وانتقال حروف 

]رھنمائی راه رفتن[
این سیستم بھ اساس  .شروع شد1971رفتن درمکاتب نابینایان درسال ه  سیستم رھنمائی رادرجاپان

Hoover امریکائیHooverھوور           Technique یاد میگردد)عصای سفید( ساختھ شده وبنام.
خنیک این ت.درازدست داده بودند  این تخنیک اکثرًا برای کسانی بود کھ دفعتًا بینائی خوباید گفت کھ

هطرزاستفاد. عامھ قرارگرفتهًا مورد استفاد استعمال وبعدRehability)( سنتر توانبخشیاوًالدر
محیط مشکالت دیگر، مثل درک ادرزاد بامچون کوران .برای کوران مادرزاد فرق دارد)ی سفیدعصا(
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 گردیده بعدًا استفاده آشنا مواجھ اند ازینرو اوًال با راه رفتن و راه رفتن با استفاده از نقشھ ماحول
.توصیھ میگردد)عصای سفید(از

.استعداد ذ یل میباشد5پرورش )عصای سفید(ھد ف ازاستفاده 
.برای بد ست آوردن استعداد ھای مفید، ازطریق حواس ھای دیگر).1(
.دست یابدمحیط اطرافاستعدادیکھ بکمک آن بتوان بسوی سمت وھد ف دربین ).2(
.داد یکھ جوابگوی شرایط وحالت غیر مترقبھ باشداستع).3(
.استعداد یکھ توسط آن ازدیگران اطالع بد ست آورد، ودرصورت ضرورت تقاضای کمک کرد).4(
.موثرانھ استفاده کردبکمک آن از وسایل کمکی راه رفتن استعدادیکھ ).5(

)1(ذ یل درپالن رھنمائی شامل میباشد، ۀ ماد6برای رسیدن بھ اھداف فوق درمکاتب نابینایان تمرینات 
)4(راھنمائی راه رفتن بااستفاده از نقشھ، )3(درک وشناختن محیط، )2(راه رفتن اساسی، فعالیت

.طرز استفاده ازوسایل نقلیھ وتغیرمکان)6(راه رفتن بھ تنھائی، )5(، )عصای سفید(استفاده اساسی از  
.ذ کرمیکنیمدر ذیل را )Aمکتب(مثال یکی ازمکاتب نابینایان، 

.دیگروحواس  )عصای سفید(ھستھ بطرف مکا ن وسیعتر با استفاده از ازصنف شروع آھستھ آتمرین 
.برای راه رفتن مؤثروامن درشرایط واقعی، سھ مرحلھ را درنظرمیگیرند

ردد،  درک کردن وضع مکتب ازصحن مکتب کھ محل زندگی درمکتب محسوب میگ،دردوره ابتدائیھ
شروع وآھستھ، آھستھ وسیعترشده تا اینکھ بتواند بھ 

.تنھائی راه برود
 درموقع راه رفتن  را)عصای سفید(ھمچنان رول 

.درک نموده، متود اساسی استفاده آنرا میآموزند
برعالوه استفاده 

 نقشھ راه  رفتن، درداخل مکتب را  ازاساسی
.میآموزند

طمئن ازطرف و مدردوره متوسطھ، درسرکھای امن 
اساس راه رفتن )عصای سفید(مکتب، با استفاده از

روی نقشھ راه رفتن زھمچنان ا.را میآموزند
دردوره عالی، راه .زندودراطراف مکتب رامیآم

 رفت وآمد وسایل  وحام پراذد نسبتًایرفتن در سرکھا
هھمچنان طریق استفاده ازاشار.نقلیھ رامیآموزند

.کردن با راه رفتن امن ومطمئنھای زیرزمینی، وبس عادتاستفاده از قطار،،عبور از سرکترافیکی
.دنگرد میعالوه قادربھ درک مقررات ترافیکیبر

  رھنمائی با استفاده از مدل صنف
سعی میکنند کھ اطفال بتوانند )والدین(دردوره ابتدائیھ تازمان فاغ التحصیلی، باکمک 

.گیرندیاد ب)عصای سفید(ا بااستفاده ازنقلیھ وغیره رعبورومرورازسرک، استفاده ازوسایل 

])Briel( رھنمائی خط بریل[
 محتویات خط بریل، خواندن توسط دست، تایپ رایتر، استفاده ازصفحھ نقطھ گذاری شده درتدریس

درموقع .تدریس میگردد تکراری میباشد)مادری(وغیره شامل است، کھ اکثرًا بامحتویاتیکھ درلسان 
ائی ن استفاده میگردد خصوصاً برای کسانیکھ بعدًا بینآوزش فعالیت ھای خودکفائی محتویاتیکھ ازآم

خواندن باد ست وسریعترساختن خواندن، تمرینات ورھنمائی مخصوص خودراازدست داده اند رھنمائی 
درذ یل بخشی ازتجربھ ایکھ توسط .صورت میگیرد (Mutaguchi و Nakata صورت گرفتھ (1997

.ل میگرددنق
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گراف انکشاف خط بریل          

نابینا شاگردان  نفراز21سرعت خواندن توسط 
. سال6درظرف

△خواندن باھردود ست،بدون قید وشرایط،○

 خواندن ▲خواندن با یکد ست ولی خیلس سریع، 
 نتیجھ ایکھ بدست آمد قرار ذیل .بطی را نشان میدھد

در فیصدی خواندن با دو دست ویک دست .)1(:بود
سرعت خواندن با .فرق نبوداما سریع، آنقدر 

با مقایسھ با خواندن دودست و یکدست یکدست بطی
نظر بھ بلند رفتن سن، ).2(. بود2/1 از سریع کمتر

سرعت خواندن با دودست ویکدست سریع، بلند 
 الی 8سرعت خواندن با یکدست بطی از سن .رفت
از شروع آموزش خط بریل در .)3(. بلند رفت10

رق بین سرعت دست راست و  سالگی، ف7مرحلھ 
چنین نتیجھ گرفتھ میشود .دست چپ مشاھده گردید

یل چھ دو دستھ و چھ کھ سرعت خواندن خط بر
 انکشاف آن مستقیم یکدستھ ، گرافگراف انکشاف 

اماسرعت خواندن یکدستھ، چھ دست راست و .است
چھ دست چپ باشد در مرحلھ ابتدائی آموزس نمایان 

یعنی نمیتوان گفت کھ در .برتری وتفوق دست، اگر سن بلند ھم برود، دیده نمیشوداما فرق بین .میگردد
.استفاده خط بریل از کدام دست باید استفاده شود

 دستیکھ توسط آن خط بریل خوانده میشود، نظر بھ انکشاف طفل، انکشاف میکند،گرچھ فرقھای انفرادی 
دست سریع فرق زیادی موجود باشد، درینصورت اما اگر بین سرعت خواندن دست بطی و .موجود است

.باید رھنمائی مخصوص برای بلند بردن و انکشاف سرعت دست بطی در نظر گرفتھ شود
ھمچنان برای شاگردانیکھ قوه دید بسیار ضعیف دارند، لینز ھای بسیار قوی کھ حروف را بزرگتر نشان 

.ه آن توصیھ میگرددمیدھد و خیلی مؤثر است، در فعالیتھای خودکفائی استفاد

(Mutaguchi Tatsumi)

 فعالیتھای خودکفائی در مکاتب ناشنوایان②
در جملھ فعالیتھای خودکفائی در مکاتب ناشنوایان، با درنظرداشت خصوصیات معلولیت، عمده ترین 

ندازه در موقع ساختن پالن فعالیتھای خودکفائی تأثیر ا].کمیونیکشن[محتویات رھنمائی عبارتست از 
در ارتباط با قدرت شنوائی و .معلولیت، معلولیت چند تائی و مشخصات انفرادی در نظرگرفتھ میشود

. مغلقتر میگردند،ارات و ادا ھازبان اشاره، اشمیتود تدریس، طریقھ ھای کمیونیکشن مانند تولید صدا، 
. مشکل میباشدیافتن طریقھ واحد برای کمیونیکشن خیلی

تنھا بخاطر بلند .مشکلی نیست کھ تنھا از طریق فعالیتھای خودکفائی حل وفصل گردد مشکل کمیونیکشن 
ضرورت احساس میگردد کھ در ساحھ مضامین دیگر نیز از آن استفاده بعمل بردن سویھ کمیونیکشن 

آمده
مگر ضرور.فعالیتھای خودکفائی اکثرًاتوسط معلمین مسلکی جداگانھ تدریس میگردد.ارزبابی گرددو

است کھ نگران صنف ومعلمین مضامین دیگر باھم ارتباط داشتھ و تمام فعالیتھای مکتب را دتسجمعی 
.پیش ببرند

درین اواخر برای دریافت سطح انکشاف شاگرد از دوره کودکستان الی دوره عالی سوابق انکشافی در 
 و کلمات کھ در بین درذیل درمورد رھنمائی تلفظ.ارتباط با مراحل رھنمائی ترتیب داده میشود

.کمیونیکشن موضوع اساسی را تشکیل میدھد معرفی میگردد

بخش کودکستان
از طریق بازی بھتر و غنی ساختن کمیونیکشن:موضوع.
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(محتویات. )بازیھای اطفال، مثل خالھ گکانی وغیره:

)اگرددرارتباط با وضیعت ھر ش(، حروف زبان اشارهشنیدن، صداکشیدن، :میتود    .

.از اطالعات قابل دید بیشتر استفاده شود:توجھ    .
دوره ابتدائیھ

از طریق مکالمھ بھتر و غنی ساختن کمیونیکشن:موضوع.

مکالمھ، سوال و جواب، راپور:محتویات.

)درارتباط با وضیعت ھر شاگرد(، حروف .زبان اشارهشنیدن، صداکشیدن،:میتود    .

. محتویات تدریس را قابل فھم ساختن، شاگردان در موقع کمیونیکشن رھنمائی و کمک شوند:توجھ    .
دوره متوسطھ

از طریق فعالیتھای مستقل و آزاد:موضوع.

فعالیتھای مخصوص، فعالیتھای خودکفائیف آموزش ھمگانی:محتویات.

) وضیعت ھر شاگرددرارتباط با(، حروف زبان اشارهشنیدن، صداکشیدن، :میتود    .

برای اینکھ خود شاگردان در مورد موضوع انتخاب شده صحبت کنند، کمک و ھمکاری :توجھ    .
بررسی    .شوند

              در مورد موضوع انتخابی، کمک در قسمت اطالعات
دوره عالی

از طریق فعالیتھای اجتماعی بھتر و غنی ساختن کمیونیکشن:موضوع.

بھزیسی، مسیر زندگی، در مورد آینده، تجارب شغل و کار:تمحتویا.

)درارتباط با وضیعت ھر شاگرد(، حروف ......شنیدن، صداکشیدن، :میتود    .

 درقسمت پیش رفتن ارتباطات کمک وھمکاری در قسمت استفاده ازمقیاس اجتماعی، کمک:توجھ    .
. مؤفقانھبصورت

>رھنمائی تلفظ و کلمات<
 در زبان اشارهچون درین اواخر. رھنمائی تلفظ و کلمات در مکاتب ناشنوایان تاریخ طوالنی دارد

پروگرام تدریس شامل گردیده است، ازھمیت سبب بھ تدریس ورھنمائی کلمات و تلفظ آنقدر توجھ 
 رھنمائی اما توصیھ میشود کھ حتی اگر شاگردان مؤفق بھ تلفظ درست ھم نشوند، باید در پالن.نمیشود

زیرا بعد ازین آالتیکھ توسط آن میتوان قدرت شنوائی را بلند برد انکشاف .تدریس تلفظ گنجانیده شود
 شامل پروگرام  باید تلفظ و کلماتپس تدریس.نموده و بصورت وسیع دردسترس قرار خواھد گرفت

.رھنمائی گردد
.ییابد در اثر تمرین ورھنمائی پرورش مphonemicقدرت تلفظ کلمات و 

 ساختھ شده است، امابرای تدریس و رھنمائی آن phonemicتدریس تلفظ و  و درین اوآخر، رھنمای
از ھمین سبب در اکثر مکاتب ناشنوایان تحت .معلمین بسیار ورزیده وبا تجربھ درین رشتھ الزم است

. بصورت انفرادی ادامھ دارد آنرھنمائی متخصصین این رشتھ، تدریس

> قبول کردن آن-خت و آگاھی ازمعلولیت شنا<
بول کند کھ معلول است و  ق است،، برای شخص معلول مشکل]فایق آمدن بر معلولیت[   تا بحال بخاطر 

وضع مطلوب .بزندگی خویش ادامھ میداد]شخصی کھ ناشنوائی است[صرف بنام .از آن انکار مینمود
 در مرحلھ ابتدائی استفاده از شووا یک امر①ت کھبرای قبول کردن و فایق آمدن برمعلولیت اینس

 قبول کند کھ شنیدن بھ سببی مشکل است کھ قدرت شنوائی در ②.طبیعی است و باید از آن استفاده شود
ازینکھ در بین اجتماع ارتباطات و کمیونیکشن توسط صدا صورت میکیرد، و .ھر فرد فرق میکند

قبول کند کھ شخص معلول ③. معلول شناختھ شده است،دارداین قدرت را نکھ )شخص معلول(خودش 
handicapولی این .استhandicap ویا بکلی از بین ھضعیف ساختبا طریقھ ھای مختلف رامیتوان 

البتھ رھنمائی نھ تنھا در مکتب ناشنوایان، .رھنمائی درین مورد باید ھم از ھمین مرحلھ آغاز گردد.برد
. صورت گیردنیزتلف در زندگی واقعی روزمره بلکھ توسط تمرینات مخ

>بھ حقیقت پیوستن خویشتن<
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برای مستحکم ساختن .  از دوره متوسطھ و عالی شاگردان ارتباط خودرا با اجتماع قیاس کرده میتوانند
اوًال.ارتباطات بین خویشتن و اجتماع کمیونیکشن واستعدادیکھ ازآن استفاده کرده بتوانند ضرور است

این افاده نھ تنھا از نقطھ نظر ابالغ .طریقھ کمیونیکشن کھ توسط آن خود را افاده کرده بتوانند الزم است
، طرز زیست  خویشاراده و اطالعات، بلکھ از نقطھ نظر قبول کردن معلولیت خویش، مسیر زندگی

.وغیره ارتباط میگیرد
 از این ارتباطات  ھدف.خویش را وسیع سازدبرای بھ حقیقت پیوستن خویشتن، اوًال حدود ارتباطات 

بااعضای خانواده، دوستان، اطفال کوچک، شاگردان، با اشخاص کھ در موقع کارآموزی آشنا گردیده، 
در چنین حالت تماس داشتن با ناشنوایان .وغیره درحقیقت چشم دوختن بخود بوده و خودرا درک میکند

دگی ناشنوایان مسن را سرمشق قرارداده و زندگی آینده این از سبب است کھ زن.مسن بسیار مھم است
در ارتباط با این امراگر در مکتب ناشنوایان، معلمین ناشنوا تدریس .خویش را پیشبینی کرده میتوانند

امااگر این ارتباطات و کمیونیکشن مؤفقانھ پیش نرود، .کنند، باالی شاگردان تأثیر بسزای خواھد داشت
برای جلوگیری ازچنین وضع و .علولیت خویش دانستھ وتأثیر برعکس خواھد داشتشاگردان علت آنرا م

.برای اینکھ ارتباطات کمیونیکشن قطع نگردد، باید شرایط چنین ارتباطات را آماده ساخت

 فعال ساختن حواس توسط بازی- فعالیتھای خودکفائی شاگردان مفلوج③
 ساختن وجود فعالآموزش بازی وسپورت را کھ باعث  و نظریھ Kدرذیل مثالی را ازمکتب مفلوجین

. نقل میکنیمد، میگرد

> مکتب- اطفال-تدریس<
. نفررا انتخاب نمودیم12 نفر، جملھ 6، از ھر صنف 3 و2 از شاگردان صنف K   درمکتب مفلوجین

 و ندرد نفر بھ کمک چوکی عراده دار حرکت میک5 باید گفت کھ 2در مورد واقعیت وضع اطفال صنف 
. بودند2 ھم مشابھ صنف 3شاگردان صنف .یک نفر کھ بھ مشکل میتوان راه رفت

 ساعت 2 رھنمائی فعالیتھای خودکفائی درصنوف پائین دوره ابتدائیھ ھفتھ K   درمکتب مفلوجین
نظر بھ صنف، درصورت ضرورت، برعالوه تدریس انفرادی .بصورت انفرادی صورت میگیرد

. ساعت صورت میگیرد1تدریس دستجمعی ھم ھفتھ

]آموزش دستجمعی باالی تعلیم وتربیھتأثیر[
Nakatsuka) دلیل تجربھ ذیل این بود کھ  Toshikazu,2002) عقیده داشت کھ اموزش دستجمعی 

موصوف از تجارب خویش .تأثیری بیشتری باالی فعال ساختن حواس داشتھ ووجود را فعال میسارد
:نتایج از قبیل

A.شروع وبطرف مشکل پیش میرود از آسان 
B. تحریک میگردد)کردن و انجام دادن(حس
C.استفاده کردید"تأثیر آموزش دستجمعی باالی تعلیم وتربیھ"از
D.آموزش فزیکی صورت گرفت
E.از عمومیات شروع بھ منفردات ختم گردید
F.عالیم مشخص آموزش مورد توجھ ومالحظھ قرارگرفت
G. واشتباه بھ صورت واضح درک گردیدمفھوم مؤفقیت
H.feed backفوری صورت گرفت 
I.رھنمائی و تدریس بدون زحمت بود
J. ھدف رھنمائی مشخص بود

,Jدر بین آن.وغیره را بدست آورد C,B,A را بسیار عمده فکر کرده وآموزش دستجمعی راالزمی 
.میداند

Nakatsuka در مورد C ،]را در جملھ اجزائیکھ تأثیر تعلیم ]رقابت[و]ریھمکا[،]نمونھ[، ]محیط
، عالوه میدارد کھ، در موقع 3 و 2موصوف در باره اطفال صنوف .وتربیھ را بلند تر میبرد نام میگیرد

پس چھ بھتر کھ با شامل .انجام دادن بسیاری از فعالیت ھا عنصر بازی ھنوز ھم در آنھا موجود است
.نمائی، میل و ذوق آنھا را تحریک کردساختن این عنصر در تدریس و رھ
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]طرح از پالن رھنمائی در صنوف پائین دوره ابتدائیھ[
  فعالیت ←)یفعالیت اساسی واصل(  فعالیت وسطی ←)معرفی(  رھنمائی وتدریس بشکل فعالیت اولی 

سال یک جریان و محتویات فعالیت اولی و فعالیت آخری ھردو در طول .پیش برده شد)نتیجھ(آخری 
طوریکھ )موضوع(در مورد فعالیتھای وسطی ھر فقره آن بود،و تأثیرھدف آن سنجش قدرت .چیز بود

بادر نظر داشت وضیعت، مسایل رھنمائی، وعالقھ اطفال، در یک ،در پالن رھنمائی انفرادی درج است
. موضوع را شامل نمودند3 الی 2سمستر 

]ی  وسطات موضوعدر مورد[
:چند موضوع و ھدف آنرا معرفی میکنیم)محتویات( بین موضوع   درینجا از

!]اوه، احتیاط کو[1موضوع 
طرز پیش بردن فعالیت .   از قطی قطعھ ای باز شده کھ بھ آسانی در دسترس قرار میگیرد، استفاده شد

طوری بود کھ شاگرد را باالی قطی نشانده و با 
ھ سرعت آنرا ب.ھمراھی موزیک، کش میکنند

 را "سرعت"تدریج باال میبرند تا اطفال موضوع 
در اثر این فعالیت، استعداد نگھداشتن .تجربھ کنند

این فعالیت در اثر .تعادل در شاگرد تقویت میگردد
.رھنمائی چند تن از معلمین اجرا وکنترول گردید

بطور مثال، آماده ساختن قطی، مواظبت از شاگرد 
. موسیقی وغیرهدر موقع کش کردن قطی، کنترول

گرچھ چند طفل را ھم میتوان نشاند ولی بمنظور 
مراقبت بیشتر بھتر است کھ یک، یک نفر نشانده 

در موقع انجام فعالیت، اطفالیکھ دراطراف .شود
.اورا تماشا میکردند با صداھای پر از خوشی ھمدیگر را تشویق کردند

]سرباالئی[2موضوع 
 از باالی تشک درین فعالیت طفل.تک وغیره سرباالئی کوچکی میسازیمز تشک جمناس   با استفاده ا

ھدف فعالیت تقویت استعداد تغیر مکان و حرکت، و ھمچنان لذت .میخورد)یخمالک(بطرف پائین سرجھ 
اطفالیکھ باال شده نمیتوانند باید ھمراھی وکمک، و در موقع .بردن از سرجھ خوردن وسرعت گرفتن است

.اری داده شوندسرجھ خوردن دلد

]پل[3موضوع 

ساختھ، ) سانتی40 الی 30( درین موضوع با استفاده از تشک جمناستک ویا تختھ ھموار پلی بھ بلندی 
.ھدف این موضوع تقویت استعداد حرکات ثقیل و حفظ تعادل است.رندزن میگاطفال از باالی آ

ت  در موقع حرکت باید وضع ھر شاگرد تحت مراقب
اطفالیکھ حرکت کرده نمیتوانند باید ھمراھی .گرفتھ شود

.وکمک شوند



36

...]در زیر چیزی خزیدن[4موضوع 
یا شیت پالستیکی را توسط تیپ باھم وصل نموده ، بعدًا بروی )روی جائی وغیره(   چند پارچھ شیت 

اطفال را زیر آن پنھان .یکنیمکف اطاق یا فرش اطاق ھموار م
اطفال با شنیده موسیقی یا صدا در زیر شیت بشکل .مائیممین

چون در عین زمان تعداد زیاد اطفال .خزیدن بطرف صدا میروند
میتوانند درزیرشیت خزیده و بطرف صدا بروند، ازینرو فعالیت 

ھدف ازین فعالیت تقویت .را میتوان بشکل مسابقوی پیشبرد
. میباشداستعداد حرکات ثقیلھ و استعداد تشخیص صدا

]بازی با سایھ[5موضوع
.چراغ نورافگن وپرده را آماده میسازیم.   این موضوع زیادتر با تقویت حس بینائی ارتباط میگیرد

ازعقب پرده، 
ازاطفال کھ . رابروی پرده می اندازیمی افگنده، ازھمان عقب، سایھ معلم یا شاگردان دیگربھ پرده روشن

میبینند میپرسیم تابگویند کھ سایھ سایھ را ازمقابل پرده 
ویا اینکھ شخص مذکوردرعقب پرده باید .ازچھ کسی است

ازاطفال میپرسیم کھ چھ حرکتی .حرکتی راانجام دھد
ھدف ازین فعالیت پرورش استعداد بینائی .راانجام میدھند

.و قدرت تمرکز فکری میباشد

]وضع و حالت اطفال[
بطور مختصر ذکر ]سرباالئی[و!]اوه، احتیاط کو[ را درموقع بازی 2 شاگردان صنف    درینجا وضع

.میکنیم
[عجلھ کو، عجلھ کو[ نفر شاگردان 2ز ا، قبل از شروع بازی، !]اوه، احتیاط کو[در  عجلھ کو قطی را ]

C و Bدان را در قطی کش میکردند، شاگرAوقتی شاگرد .شنیده شد.]باز من میخواھیم بازی کنیم
دل شاگردان برھم اوقتی تع.با قناعت کامل لب پرخنده داشتAشاگرد .میگفتند]نمیترسی؟ آفرین، آفرین[

.میخورد با ھردو دست از قطی محکم گرفتھ واز غلطیدن جلوگیری میکردند
ی یکجائ! یکجائی سوار شویم[ میگفت ،Cکھ نوبتش تمام شده بود بھ B رسید،C موقعیکھ نوبت شاگرد 

در موقع کھ ھردو یکجائی سوار شده و قطی کش میشد، . بھ یکجا سوار شدن دعوت نمودC و از ]!نی
دیگر بس است، بازی را تمام [وقتی رھنما .ھردو با شوق و ذوق زیاد صدای بلند از خوشی میکشیدند

.از قطی پائین شوندگفت، شاگردان اصرار داشتند کھ باز ھم ببازی ادامھ دھند و نمیخواستند کھ !]میکنیم
گفتھ ]آفرین، آفرین [ سرجھ میخورد، شاگردان اطرافش A، موقع کھ شاگرد ]سرباالئی[ در موضوع 

شاگرد...].؟نترسید؟ درست بودی[ میپرسید کھ Bتمام شد، شاگردAوقتی نوبت شاگرد.تشویقش میکردند
Aدر وقت نوبت شاگرد . در جوابش لبخند زدD شاگرد  ،C بلند تشویقش میکرد با صدای.

 کف پای اورا B بسختی و چار دست و پا باال میشد،  شاگرد Dدر موقع باال شدن بھ سرباالئی، شاگرد 
.بطرف باال فشار داده در باال شدن کمکش میکرد

]نتیجھ[
حکم ھر گاھی کھ تعادلشان برھم میخورد، با ھردو دست م.  در انواع فعالیتھا شاگردان از آنھا لذت بردند

بر عالوه .گفتھ میتوانیم کھ فعالیتھا با اساس اھداف برگزار شدند.گرفتھ و از افتادن جلوگیری میکردند
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یر در سیما وقیافھ، قول دادن،، تغ»اظھار عقیده، تشویق، حمایت و پشتیبانی«درین تجربھ توسط کلمات، 
.یکدیگر را تحسین و تشویق کردن بمراتب دیده شد

یق و تحسین باعث تحریک آموزش گردیده و لذت و خوشی کھ در آموزش دستجمعی احساس ایننوع تشو
فعالیت یکجائی حس ھمکاری و تعاون را خلق نموده، باعث .میگردد، محیط تدریس را لذ تبخش میسازد

بیشتر فعالتر گردیده و ]موضوع[نین وضع در تدریس، با شامل ساختن چ.ابت سالم میگرددتحریک رق
. عموم تعلیم وتربیھ مؤثر صورت میگیردبصورت

 بھ این نتیجھ راتوصیھ مینمایند، از تجربھ فوق گرچھ در رھنمائی فعالیتھای خودکفائی، رھنمائی انفرادی 
 بلکھ در ھمھ فعالیتھای تربیوی، اگر رھنمائی بطور ،میرسیم کھ نھ تنھا در رھنمائی فعالیتھای خودکفائی

.خواھد بوددستجمعی صورت گیرد، مؤثرتر

برگزاریھای مکتب__فعالیتھای مخصوص)8(
 انکشاف غنی ھدف آن    فعالیتھای مخصوص کھ از طریق فعالیتھای پسندیده دستجمعی برگزار میگردد،

وفق وسازگاری با فعالیتھای صنفی و مکتب باعث تشکیل ارتباطات پسندیده . انسانیت میباشدو پرورش
تھای مخصوص توسعھ وغنی ساختن فعالیت ھای مکتب ناقص و نامکمل بدون فعالی.انسانی میگردد

.Bفعالیتھای صنفی،.Aمحتویات فعالیتھای مخصوص، در مکاتب ابتدائیھ متشکل است از .خواھد بود
درمکتب متوسطھ عبارتند از .برگزاریھای مکتب.Dفعایتھای کلپی،.Cفعالیتھای اتحادیھ شاگردان، 

فعالیتھای کلپی در دوره متوسطھ حذف .لیتھای اتحادیھ شاگردان، برگزاریھای مکتبفعالیتھای صنفی، فعا
برگزاریھای مکتب .و بھ عوض آن فعالیتھای دوره ای مخصوص و ھمگانی ترتیب داده شده است

 نوع مراسم تشریفاتی، برگزاریھای ھنری و کلچری، برگزاریھای سپورتی و حفاظت از 5عبارتند از 
 مسافرت دستجمعی چند روزه، کار یابی وخدمات -)مسافرت کوتاه چند ساعتھ(صحت، سیرعلمی 

.در ذیل برگزاریھای مکتب را معرفی میکنیم.اجتماعی

 برگزاریھای تشریفاتی①
 در برگزاریھای تشریفاتی میتوان از مراسم شمولیت بھ مکتب، فارغ التحصیلی، شروع سمستر، ختم 

زاریھای مھم مکتب روز شمولیت و فارغ التحصیلی است کھ از مھمانان از جملھ برگ.سمسترنام گرفت
مراسم جدیدالشمولی و فارغ التحصیلی .نیز دعوت بعمل امده ووالدین یکجا با اطفالشان اشتراک میکنند

.قرار ذیل است

:یدالشمولیمراحل مراسم جد
بیانیھ .5مدیرمکتب، )تھنیت(سخنرانی.4معرفی جدیدالشموالن، .3سرود ملی، .2آغاز مراسم ، .1

PTAرئیس 
6) (8قرائت تلگرامھای تبریکیھ، .7نماینده مھمانان، )تھنیت. سرود .9نماینده شاگردان، )خوش آمدید.

ملی، 
.ختم محفل.10

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

:مراحل مراسم فارغ التحصیلی
مدیرمکتب، )تھنیت(سخنرانی.5توضیع شھادتنامھ، .4سرود مکتب ، .3سرود ملی، .2آغاز مراسم ، .
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6) (7رئیس پوھنتون، )تھنیت. قرائت تلگرامھای .PTA ،8نماینده مھمانان و رئیس )تھنیت.
.ختم محفل.10ده فارغ التحصیالن و نماینده شاگردان، بیانیھ نماین.9تبریکیھ،

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
مراحل مراسم شروع وختم  سمستر

بیانیھ .4سرود مکتب، .3سخنرانی مدیرمکتب،.2بیانیھ آغاز مراسم، .1، در شروع وختم ھر سمستر
.ختم

)ری سپورت و مراقبت از صحتبرگزا( روز سپورت ②
برگزار )ماه ھای سپتمبر و اوکتوبر(ویا در خزان )ماه ھای می وجون(  روز سپورت یا در بھار 

.میگردد
اکثرًا روز برگزاری آن .روز سپورت یکی از برگزاریھای است کھ شاگردان بسیار بھ آن عالقمند استند

وقت .الدین میتوانند درآن اشتراک کنند، انتخاب میکنندشنبھ و یا یکشنبھ کھ رخصتی است ووروز را 

اکثرًا از والدین تقاضا میشود کھ در آماده . بعد از ظھر میباشد2 صبح الی 9برگزاری بصورت عموم از 
.گی غذای چاشت کمک و ھمکاری نمایند

 سیر علمی چند روزه-)مسافرت( سیر علمی 
]سیر علمی[③

ره تعلیمی صورت گرفتھ و بصورت عموم از شھرھای تاریخی مثل کیوتو  سیر علمی نظر بھ ھر دو
اما درین اواخر شاگردان دوره ابتدائیھ مکتب معلولین اوتسوکھ، مربوط یونیورستی .ونارا دیدن میکنند

Disney روز از دیزنی لند 2-1 مدت ،تسوکوبا Land روز از اوکی ناوا 3-2 ، شاگردان دوره متوسطھ 
Okinawaگردان دوره عالی از ھوکایدو  و شاHokaido روز دیدن میکنند4-3، برای .

Outdoorآموزش در طبیعت و کنار ساحل [ schoolSeaside school and[
 در ماه ھای جون و جوالی شاگردانرا کنار ساحل 

شھر ھایکھ .ویا در طبیعت بھ سیر علمی میبرند
از ساحل دوراند، پالن مسافرت تابستانی 

Summer camp و در زمستان پالن سکی را 
. روز طرح میکنند3-2برای 

دیدن از جاھای صنعتی، <تجارب کار )9(
>کاخانجات وغیره

  در رھنمائی تدریس دوره عالی، در منطقھ ویا 
 وغیره باید چانس تجربھ کار برای  آنھامکتب مربوطھ با توجھ بھ خصوصیات شاگردان، مسیرزندگی

در مورد شغل ووظیفھ باید گفت کھ آموزش کتاب درسی ھمراه با تجارب عملی .گرددشاگردان مھیا 
.ترتیب داده شده است

کارھای عملی در )دوره عالی( تدبیر منزل، در-شغل)دوره متوسطھ( در مکاتب معلولین ذھنی در 
. پالن شده است زندگیشرایط واقعی
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رھنمائی غذای مکتب)10(
 از پرورش آداب و عادات پسندیده و    رھنمائی غذا عبارت

مطلوب غذا بوده، در جملھ فعالیتھای روزمره محسوب 
.میگردد

 در دوره کودکستان و ابتدائیھ در مورد خوردن مقدار تعین 
، استفاده )خوش دارم وخوش ندارم(شده غذا و از بین بردن 

از چوب غذاخوری، قاشق و پنجھ و ھمچنان استفاده مناسب 
، قادر ساختن اطفال برای خوردن توسط )کمکیاشیای (از 

خودشان بدون کمک دیگران وغیره از اھداف غذای مکتب 
آماده گی برای غذا، جمع کاری و پاککاری غذای .میباشد

پاشیده شده، پاککاری اطاق نان در جملھ محتویات رھنمائی 
.تویات تغذیھ میباشددر دوره متوسطھ و عالی، بالنس غذائی و آداب غذا در جملھ مح.میباشد

 ارزیابی  3
سرآغاز①

ادامھ  بھ آموزش دوتائی و گوناگونھای مختلف معلولیت  شاگردان دارای  ،تبعین مک در  درین اواخر
ھمین سبب میتود درعین مکتب پروگرام تدریسی گوناگون ساختھ میشود، از بھ ھمین ترتیب .میدھند

.ارد گوناگون دم انواعارزیابی شاگردان ھ
درینجا اوًال در مورد مفھوم ارزیابی، ارتباط بین رھنمائی وارزیابی ھنگام وفصل ارزیابی، میتود 

تحانات سمستری، اطالعنامھ، ثبت وریکارد رھنمائی و مارزیابی و مفکوره عمومی در باره ارزیابی ، ا
.غیره صحبت میکنیم

 ھدف ارزیابی چیست②
. ذیل است   بصورت مختصر ھدف ارزیابی قرار

A. خود شاگردان در مورد پیشرفت و انکشاف خویش آگاھی حاصل نموده باعث تشویق بعدی آنھا
.میگردد

B. معلمین در مورد میتود تدریس خویش آگاھی حاصل نموده در صورت ضرورت میتود خویش را
.دندھمیتغیر

C.وده و در مورد موضوعات و مسایلوالدین در مورد رشد و انکشاف اطفال خویش اطالع حاصل نم
. آینده معلومات بدست میآورندمربوط بھ 

 ارتباط بین ارزیابی و رھنمائی③

ھدف آن تدریس و رھنمائی کھ . ارزیابی← عمل←   فعالیتھای داخل مکتب عبارتند از تکرار پالن 
.بخاطر رشد و انکشاف شاگرد باشد ترتیب داده شده است

ن رھنمائی اولتر از ھمھ وضع و معلولیت شاگرد بھ اندازه کافی درک و در نظر  در موقع ساختن پال
بعد از آن بھ اساس پالن فوق، پالن رھنمائی انفرادی و محتویات رھنمائی، میتود تدریس .گرفتھ میشود

.وغیره ترتیب، و بعد از عملی ساختن آن ارزیابی صورت میگیرد
اگر در قسمت آموزش، شاگردان . تدریس ارزیابی میگردددر ارزیابی، با در نظر داشت ھدف، وضع

باید گفت کھ در .مشکلی دارند ویا آموزش از ھدف دور باشد باید در مورد علت آن تغیر عقیده داده شود
موقع نتیجھ ناکام ارزیابی، علت ان نھ تنھا در شاگردان بلکھ در پالن رھنمائی، میتود رھنمائی معلم، 

از ھمین سبب رھنمائی و ارزبابی با ھم ارتباط .ھمھ باید اصالح گرددباشد و میطرز تدریس وغیره 
←)ارزیابی معاینات(ک وضعیت ر د:یل ذاصول تعلیم وتربیھ اطفال معلول بشکل سایکل.مستقیم دارد

. ترتیب پالن رھنمائی، ترتیب داده شده است← ارزیابی←)اجرا( عمل ←تشکیل پالن رھنمائی

تود ارزیابیمی④
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عین و یا توسط سواالتیکھ از طرف منبع ت(ی سمستر، بصورت عموم ارزیابی توسط امتحانات تحریر
)کارخانگی(، مشاھده، مصاحبھ، کاردستی، کتابچھ، راپورعملی، امتحانات )خود معلم ساختھ میشود
ر است، نظر بھ اینکھ در بین امتحانات فوق کدام یک آن دارای ارزش باالت.وغیره صورت میگیرد

.خصوصیات فعالیت تربیوی و ھدف ارزیابی فرق میکند

ایام ارزیابی⑤
برای ساختن پالن رھنمائی، معاینات صحی در .  ایام ارزیابی ھم نظر بھ ھدف ارزیابی تعین میگردد

در ارتباط بت اھداف اموزس، وضع و شرایط آن را در نظر .شروع ھر سال تعلیمی صورت میگیرد
. در آخر ھر یونت یا در وسط و آخرھر سمستر امتحانات تحریری اخذ و ارزیابی میگرددگرفتھ

اطالعاتیکھ از طریق مشاھده . دارد    مشاھده ھر ساعت درسی و مشاھده روزمره نیز رول،در ارزیابی
.ید نسبت بھ امتحانات تحریری سمستری مفیدتر استمیآو مصاحبھ بدست 

ندچھ کسی باید ارزیابی ک⑥
ارزیابی توسط خود شاگرد ویاتوسط ھمصنفان، توسط والدین .ارزیابی تنھا توسط معلم صورت نمیگیرد

.ویا توسط اھالی منطقھ کھ اکثرًا در فعالیت ھای تربیوی مکتب اشتراک میکنند صورت میگیرد
.یابی میکندده خودرا در ارتباط با آموش ارزا توسط خود شاگرد طوری است کھ شاگرد میل و اریارزیاب

، استعدادھای خودرا درک کرده  و اینکھھمچنان قبول کردن ارزیابی از طرف دیگران را در خود تقویھ
.ازین نگاه ارزیابی خویشتن بسیار موضوع مفید و عمده میباشد.میتواند یا نھ، وغیره

ارزیابیریکارد - ارتباطات امتحانات سمستری⑦
وزانھ و امتحانات سمستری حاصل میگردد، در ھر سمستر بشکل    نتیجھ اطالعاتیکھ از مشاھده ر

بعدًا در آخر ھر سال تعلیمی برعالوه اطالعنامھ ھر سمستر بھ .ترتیب و ارزیابی میگردداطالعنامھ 
این بخش .اساس محتویات اطالعات دیگر، ھر شاگرد بصورت جداگانھ بطور ھمگانی ارزیابی میگردند

.اد میکنندرا بنام ریکارد رھنمائی ی
  ریکارد رھنمائی عباتست از ارزیابی نتایج امتحانات سمستری، مشاھده و مصاحبھ روزانھ بصورت 

. ریکارد ارزیابی ھمگانی یکسالھ← ارزیابی ھر سمستر←مفصل

امتحانات سمستری)2(
.  امتحانات سمستری چھ وقت برگزار میگردد①

متحانات وسط سمستر و آخر سمستر در راپور اطالعات در مورد دوره متوسطھ و عالی باید گفت کھ ا
بصورت عموم امتحانات وسط سمستر اول در اخر ماه می، امتحان آخر .برگزاریھای مکتب درج است

سمستر در آخر ماه جون تا اوایل ماه جوالی، امتحان وسط سمستر دوم در آخر ماه اوکتبر، امتحان آخر 
دیسمبر، امتحان آخر سمستر سوم در آخر ماه فبروری و اوایل مارچ سمستر در اخر ماه نوامبر و اوایل 

رور نیست کھ تمام مضامین شامل در امتحان ض.ر امتحان حدود یکھفتھ رادربر میگیردھ.اخذ میگردد
در مورد امتحانات آخر سمستر باید کفت کھ .عیین میگردد بھ فیصلھ معلم مضامین امتحانات تنظر.دباش

تخنیک و شیوه و فن تخنیک شامل را بنام پروگرام مخصوص ترتیب داده، مضامین ھفتھ امتحانات 
.میگردداخذ امتحان مضامین دیگرعملی .یستامتحان ن

 نکاتیکھ باید در موقع برگزاری امتحانات سمستری در نظر کرفت②
 دست فلج اند گرچھ سواالت امتحانات رااکثرًا معلم مضمون ترتیب میدھد، اما  شاگردانیکھ از قسمت

نوشتن برایشان مشکل است، شاگردانیکھ حس بینائی شان خیلی ضعیف است و ضرورت بھ حروف 
بسیار بزرگتر و فاصلھ وسیعتر بین حروف دارند، در چنین حالت در بسیاری از امتحانات معلمین جواب 

رگشت پارچھ ھای در موقع ب.لفظی شاگردان را خودشان مینویسد و یا توسط کامپیوتر درج مینمایند
.امتحانات، در صورت جوابات بی ربط مصاحبھ صورت میگیرد

.نتیجھ امتحانات سمستری بشکل اطالعنامھ راپور داده میشود
اطالعنامھ)3(

 اطالعنامھ چیست①
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.  فرستادن اطالعات از طرف مکتب بھ خانواده شاگرد
حتویات و شکل آن نظر بھ مکاتب یک اطالعنامھ از نگاه قانون شکل و ساختمان مخصوص نداشتھ، م

.شھر یا منطقھ فرق میکند
 مفھوم اطالعنامھ برای والدین②

  اطالعنامھ نھ تنھا برای شاگردان مایھ تشویق و کوشش بعدی میگردد بلکھ والدین نیز از وضع رشد 
باطی است اطالعنامھ ارت.وانکشاف اطفالشان، وضع تدریس ورھنمائی در مکتب اطالع حاصل مینمایند

.بین فامیل و مکتب، ووسیلھ ایست کھ اطالع ارزیابی آموزش ھر سمستر شاگرد را بھ فامیلش میرساند

نگاه محتویات و اندازه آناز  اطالعنامھ ③
ریکارد ارزیابی را اساس قرار داده، اطالعنامھ را ترتیب .اطالعنامھ و ریکارد ارزیابی با ھم فرق دارد

. باقی میماند ارزیابی در جملھ سوابقریکارد.دمیدھن

 و طرز ارزیابی آن ترتیب اطالعنامھ ھر صنف④
.     اطالعنامھ بترتیب ذیل تھیھ وارزیابی میگردد

A.ف پالن رھنمائی حتمی  اھدادر مورد ریکارد آموزش ھر مضمون، ارزیابی آموزش در ارتباط با
.میباشد نھ نسبی

B.وزش ھر مضمون با در نطرداشت اھداف پالن رھنمائی انفرادی، در مورد شرایط مخصوص آم
را ]متوسط[، Bرا ]تقریبًا قناعت بخش[، Aرا ]قناعت بخش[ارزیابی با در نظر داشت شرایط وضع 

Cدرجھ بندی میکنند .
C. ،تقریبًا [، 5را ]قناعت بخش را کھ بلند ترین نمره است[ارزیابی اھداف پالن رھنمائی انفرادی
]اعت بخشقن

. نمره گزاری میکنند1را ]باید زیاد کوشید[ و 2را ]باید کوشید[3را ]متوسط[، 4را 
D. فعالیتھا مانند فعالیتھای مخصوص، فعالیتھای ھمگانی، فعالیتھای دستجمعی ومضامین مانند

مورالوژی وغیره
. ارزیابی میکنند○را]قناعت بخش[
E.خصوص با در نظر داشت اھداف محتویات آن کھ فعالیتھای شاگردان در مورد ریکارد فعالیتھای م

است،
. داده میشود○ شده وھشناخت]قناعت بخش[

 طرز ساختن اطالعنامھ⑤
. اطالعنامھ را اکثرًا توسط کامپیوتر میسازند

نیز  اوًال ھر معلم نتیجھ ارزیابی مضمون خود را در کامپیوتر درج وارزیابی توسط جمالت وغیره را 
 نتیجھ ارزیابی مضمون خود، حاضری بعدًا نگران صنف.تکمیل و در کامپیوتر درج مینماید

درآخرنگران صنف بصورت .وغیرحاضری، ارزیابی فعالیتھای مخصوص، را ثبت کامپیوتر مینماید
عموم ھمھ ساحات آنرا با غلطی ھای امالئی و انشائی را چک و بررسی نموده و اطالعنامھ را در دو 

. چاپ و توسط خود شاگردان  بھ والدین میسپارند4Aرف کاغذ ط

 وسایل درسی- مواددرسی4
 در ارتباط با تعلیم و تربیھ معلولین، برای اینکھ شاگردان موضوع محتویات درسی را بخوبی و اسانی 

در قسمت شاگردان ابتدائیھ و متوسطھ، .رددیاد بگیرند، ضرورت بھ مواد ووسایل درسی احساس میگ
برعالوه کتاب درسی برای مؤثر ساختن تدریس و .کتاب درسی در جملھ مواد درسی محسوب میگردد

درین اواخر گرچھ در قسمت تعلیم وتربیھ از .رھنمائی از مواد ووسایل دیگری نیز استفاده بعمل میآید
ت و مؤثریت وسایل درسی ساخت دست معلم را نباید فراموش کامپیوتر زیاد استفاده  میگردد، اما اھمی

.کرد

کتاب درسی)1(
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تاب درسی انتخاب ک①
 قانون تعلیم وتربیھ مکتب، کتاب درسی باید بحیث مواد عمده درسی مورد استفاده قرار 21قرار ماده 

ریری آن بدون قیدو ب درسی و تمام ضمیمھ ھای تحاتبق قانون تعلیم و تربیھ اجباری، کبرعالوه ط.گیرد
. رایگان در اختیار شاگردان قرارداده شود وشرط

 مصارف کتاب درسی②
. مصارف کتب درسی بدون قیدو شرط از طرف دولت پرداختھ میشوددوره تعلیم وتربیھ اجباریدر

ی و  ودر مکاتب نیمھ دولت،از ھمین سبب در مکاتب ابدائیھ و متوسطھ دولتی مستقیمًا از طرف دولت
شخصی اوًال کتب درسی از طرف منابع صالحیتدار در اختیار بوردھای تعلیمی ھمان مناطق قرارداده 

.شده واز آنجا بھ مکاتب طور رایگان توضیع میگردد

کتب درسی نابینایان، ناشنوایان و معلولین دیگر③
]انواع کتب درسی[

ًا تصویب گردیده مورد استفاده قرار    بصورت عموم کتب کھ از طرف وزارت معارف جاپان رسم
در مکاتب نابینایان، ناشنوایان و معلولین دیگر کتب کھ از طرف وزارت معارف تصویب .میگیرد

ھمین از.بھ نسبت کم بودن تقاضا برای شرکت چاپ منفعت ندارد.گردیده تقاضا برای آن خیلی کم است
کتابھایکھ از طرف .ت معارف استفاده میگردد از کتابھای تألیف شده وزار در مکاتب معلولینسبب

نظر بھ .وزارت معارف چاپ میگردد انواع آن خیلی کم و جوابگوی خواستھ ھای مکاتب مذکور نمیباشد
قانون تعلیم وتربیھ مکتب، برعالوه کتب درسی وزارت معارف، از ضمیمھ ھای کتابھای 107ماده 

.مصور وغیره کتب عادی درآن عالوه میگردد

] کتب درسی مکاتب نابینایان[
اساس و منبع کتابھایکھ توسط خط بریل نوشتھ ویا ترجمھ شده اند ھمھ آن بھ اساس کتبیکھ از طرف 

.وزارت معارف جاپان تألیف شده ساختھ شده است
 کتب کھ از طرف وزارت معارف تألیف گردیده، برای دوره ابدائیھ عبارت از لسان جاپانی، اجتماعیات، 

، )جغرافیھ، تاریخ، اجتماع ومردم(ساینس و برای دوره متوسطھ لسان جاپانی، اجتماعیات حساب، 
برعالوه ضمیمھ ھائیکھ با خط بریل .و انگلیسی میباشد)2قسمت(، ساینس )1قسمت(ریاضی، ساینس 

نوشتھ و تھیھ گردیده، مثل نقشھ، موزیک، کتاب آالت موسیقی ونوت موسیقی ، حفظ الصحھ، تخنیک، 
.یرمنزل وغیره کھ در چاپخانھ ھای عامھ طبع گردیده اند استفاده میگرددتدب

]کتب درسی مکاتب ناشنوایان[
کتب درسی مکاتب ناشنوایان مانند کتب درسی دوره ابتدائیھ، متوسطھ وعالی مکاتب عادی بوده ودر ھر 

. سال یکبار تجدید میگردد4
]لسان مادری[ودر دوره متوسطھ ]موزیک[، ]مادریلسان [ در دوره ابتدائیھ تدریس زبان وموزیک 

.طبق کتب تصویب شده وزارت معارف تھیھ و طبع میگردد

]کتب درسی مکاتب معلولین عقب مانده گی ذھنی[
 کتب تألیف وزارت معارف ویا ازکتب مصور  عقب مانده گی ذھنی بصورت عموم از درمکاتب معلولین

.ل میآیدوضمیمھ ھای دیگر استفاده بعم
]موزیک[و ]ریاضی[، ]لسان[، در دوره متوسطھ ]موزیک[و ]حساب[، ]لسان[ در دوره ابتدائیھ کتب 

.از طرف وزارت معارف طبع میگردد
 درجھ بندی ☆محتویات کتاب درسی ھر مضمون بھ اساس اساسات رھنمای تدریس تھیھ و توسط عالمھ 

[☆لسان مادری [مثًال .میگردد [☆☆☆لسان مادری ][☆☆ی لسان مادر] ☆☆لسان مادری ]

.وغیره]☆☆

 وسایل درسی-مواددرسی)2(
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   مواد درسی عبارت از مصالح ویا موادیست کھ رابط مستقیم با ھداف تعلیم وتربیھ و انکشاف ورشد 
اما چون  تشخیص و فرق بین این ھردو مشکل.وسایل درسی عبارتست از طریقھ و میتود.اطفال دارد
.یاد میگردد]مواد ووسایل درسی[است بنام 

 در تعلیم وتربیھ اطفال معلول برای بلند بردن تأثیر تدریس و رھنمائی باید وضع و حالت ھر شاگرد، 
وضع رشد وانکشاف، عالقھ و توجھ بھ مسایل آموزشی وغیره شاگرد را درنظر گرفتھ در ساختن مواد 

.ق باشد نوع آوری صورت گیردووسایل درسی کھ بھ وضع ھر شاگرد مواف

 وسایل ومواد درسی کھ در بازار در ①
دسترس قرار میگیرد

  در ارتباط با تعلیم وتربیھ اطفال 
 از سالھای قبل برای بلند بردن ،معلول

سطح آموزش در ساختن وسایل ومواد 
درسی نوع آوریھای زیاد صورت گرفتھ 

ازآنجملھ یکی ھم آلھ ایست کھ .است
Mariaتوسط  Montessori

 ماریا منتیسوری ایتالوی اختراع و برای 
فعال ساختن حواس و کار و عمل اطفال 

ی این آلھ شکل تجارت.معلول بکار میرود
 در یسانرا بخود گرفتھ و در بازار بھ آ

"Cylinderسلندر"در بین وسایل درسی مونتیسوری مشھورترین آن .دسترس قرار گرفتھ میتواند
. طفلی را در حالت استفاده از آلھ متذکره نشان میدھد1شکل .است

 وسایل ومواد درسی ساخت دست②
در مکاتب نابینایان، ناشنوایان و معلولین دیگر وسایل و مواددرسی را باید نظر بھ وضع و حالت .

.شاگردان توسعھ داده وتھیھ نمایند
 در قسمت رھنمائی شاگردان بطور مثال.دو دالیل مختلف تھیھ میگرد وسایل درسی نظر بھ اھداف 

برای شاگردانیکھ قوه تمرکز .معلولیت عقب مانده گی ذھنی، توضیحات معلم اکثرًا درک شده نمیتواند
Panel"تیاتر کاغذی "فکری ضعیف دارند استفاده از   Theater2شکل .تر میسازدس را مؤثر، در.

 یک تختھ بھ اندازه مناسب، یک پارچھ تکھ فللینی را وصل باالی.ساختن  تیاتر کاغذی خیلی ساده است
ع تدریس و جلب محتویات آن نظر بھ موضو.نموده و بروی آن اشکال مختلف رسم شده را می چسپانیم

.نگھ شده و مورد استفاده قرار داده میشودتوجھ شاگرد رسامی ر

Panel"تیاتر کاغذی "  استفاده از Theater"
وع آوری در مواد و وسایل درسی  توسعھ و ن③

. درک خصوصیات شاگردان بسیار مھم است،    در قسمت توسعھ و نوع آوری در مواد و وسایل درسی
.بر عالوه باید موادی باشد کھ عالقھ وتوجھ شاگرد را جلب وحس فعالیت را درآنھا تحریک نماید

:وجھ شودکاتیکھ باید بھ آن تر موقع ساختن مواد و وسایل درسی ن د
A.باید بسیار امن و مطمئن باشد.
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B.سانی قابل استفاده باشدمستحکم و بھ آ.
C.از مواد ساده و در دست داشتھ استفاده شود.

خودگرأاطفال    رھنمائی 5
عقیده رھنمائی)1(

دیگران، مشکل داشتن در قایم کردن ارتباطات و تماس مؤفقانھ با )DSM-IV ، )1    خودگرائی در اثر 
یت در حرکات، عالقھ و فعالیت  داشتن محدود.)3(، افاده نتوانستن اھداف و نیت خود را بدیگران)2(

در رھنمائی .ثرًا از روی این سھ مشخصھ میتوان شخص خودگرأ را تشخیص داداک.ومرور وتکرارآن
بطور مثال . گردداطفال خودگرأ باید خصوصیات فوق بھ اندازه کافی در ک گردیده و رھنمائی شروع
 مھ میرساند، و یا عمل رھنما باید بداند کھ چھ چیز باعث گردیده تا طفل خود گرا خود و یا دیگران را صد

.مناسب از او سر میزندورفتار نا
 و مالمت رھنما نباید وضع ظاھر حرکات و اعمال طفل خودگرا را در نظر بگیرد، ونباید اورا سرزنش

زیرا دانستن آن در ارتباط با .رکات و اعمال نامناسب اورا دقیقًا بررسی نمایدرھنما باید علت ح.کرد
.رھنمائی خیلی مھم میباشد

]افھام و تفھیم[ یکی از علتیکھ حرکات و اعمال نامناسب از طفل خودگرا سر میزند اینست کھ 
قعی اش حرکات عضًا نسبت بھ سن وا از شخص خودگرا، بازھمین سبب.بصورت مؤفقانھ پیش نمیرود

نمیداند کھ در اواین بخاطری است کھ وقتی ھدف واراده او درک نمیگردد، .طفالنھ تری ازاو سر میزند
ازین نگاه ھم در وضع بی ثبات روانی . چگونھ سازش نماید اطرافش محیط مقابل انگیزه و عکس العمل

رکات و اعمال نامناسب از او کسانیکھ با آموزش چنین اطفال سرو کار دارند، اگر ح.قرار میگیرد
مشاھده حرکات ورفتار (مثًال .دنن باید بھ طریقھ ھای مختلف متوسل گردای دریافت علت آمیبینند، بر

رد رھنمائی ووغیره را دیده ودرم)روزانھ او، تبادل اطالعات با والدین، بررسی معاینات الزمھ مختلف
وردن خاطرات گذشتھ از طفل خودگرا عمل نامناسب ھمچنان امکان دارد کھ بخاطرآ.تصمیم گرفتھ شود

اوًال احساس اورا درک نموده و بلکھ.در چنین حالت معلم نباید بھ یکباره گی اورا اصالح نماید.سرزند
.در طول مدت دراز، بھ اھستگی و بھ شکل دوامدار بھ وارد کردن تغیر در وضع او بپردازد

یکشن ندارد ازین سبب افھام وتفھیم مناسب صورت نگرفتھ و  طفل خودگرا طریقھ درستی برای کمیون
اما باید بخاطر داشت کھ طریقھ کمیونیکشن نظر بھ ھر طفل فرق میکند ازھمین سبب .مشکل بمیان میآید

. رھنمای را ذکر میکنیمیک در ذیل مثالی مشخصی از.رھنمائی باید بصورت انفرادی انجام داده شود
ودگرا کھ معلولیت عقب مانده گی ذھنی نیز داشتھ و مکررًا خود و دیگران را در مورد یکی از اطفال خ

:جمع آوری اطالعات در مورد رفتار وحرکات او.صدمھ میرساند
. با والدین و مراجع مربوطھ دیگر کسب اطالعات از طریق تماس①

[چھ وقت[ بررسی شرایط محیط مکتب ② .حرکت نامناسب از اوسرزد]در چھ حالت]

PEP-Rبررسی نتایج تست ③

: نتیج ذیل بدست آمد② و①در اثربررسی  .1
A.سخنان جانب مقابل را درک کرده  نمیتواند.
B.ھدف و اراده خود را بدیگران انتقال داده نمیتواند.

]نکاتیکھ درموقع رھنمائی باید بھ آن توجھ شود[
در زندگی روزمره .اسب صورت گرفتھ نمیتواندرکات نامناسب اینست افھام وتفھیم من  یکی از علت ح

در چنین حالت .عمل ھای زیادی موجود است کھ طفل خودگرا نمیداند با کدام آن بسازدلحرکات و عکس ا
، با افھام کمیونیکشن  و طریقھ ھای مختلف تھاباید ساعت رھنمائی انفرادی تعین شده و با استفاده از کار

.عادت کندو تفھیم 
. نکتھ ذیل را باید درنظر گرفت5موزش در موقع آ

 مالیم صحبت شود ومحیطی  با استفاده از جمالت کوتاه، صدایدر موقع صحبت باید خیلی آھستھ،.1
.خلق گردد کھ طفل احساس آرامش کند

. احساس کند کھ ھدف و ارده او توسط معلم درک گردیده استدطفل بای.2
.یر و سمبولھا، بحیث وسیلھ کمیونیکشن استفاده شود عکس، تصواز اشارات، ادا ھا، رسم،.3
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اشکال، سمبول و یا اشاراتیکھ در تست ھمان بحیث مواد درسی از، )کلمات و زبان(در موقع تدریس .4
PEP-Rنتایج بلندتر را گرفتھ استفاده شود .

.ی کنددر موقع تدریس معلم نباید یکطرفھ در مورد ھمھ موضوعات تصمیم گرفتھ و امر ونھ.5

]مشکالت و توجھ[
 درک نام -اشارات و ادا ھا(موضوع رنگ آمیزی ①

)رنگھا

باالی طفلی کھ در خوردوریزه کاری مھارت داشت عمل 
رنگ آمیزی در یک فضای درک .رنگ امیزی اجرا شد
طفل با استفاده از اشارات و اداھا .متقابلھ صورت گرفت

.نگ آمیزی را تکمیل کردنام رنگھا را درک نموده و ر

یک قسمتی از افھام وتفھیم با طفل در قسمت رنگ آمیزی
آموزش رنگ و صدا

معلم طفل
پارسل مورد عالقھ خودرا انتخاب و

.از معلم تقاضا میکند کھ رنگآمیزی کند
ودر مقابل!]سبز است نھ[پارسل را گرفتھ 

طفل
.توسط اشاره انرا ادا میکند

.رسم را رنگھ میکند.اشارات معلم را تقلید میکند
 رسم رنگ آمیزی شده را دیده از

.خوشی جست وخیز میزند
رنگ آمیزی [پارسل را بھ طفل داده 

]میکنی؟

.پارسل را گرفتھ و رنگ آمیزی میکند
وقتی یک قسمت آن تمام شد، پارسل

.دیگر را انتخاب میکند

]کدام رنگ را انتخاب میکنی؟[

با لبخند پارسل]اشارات چشم وغیره[
.را بھ معلم میدھد

گفتھ، اشارات و)]لفظی(سرخ است نھ؟ [
.ادا ھای طفل را تقلید میکند

چشمانش از خوشی برق زده و جست و
.خیز میزند
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)درک کلمات از طریق شنیدن(شیا ویا مواد خوراکھادار عکس کارتھای②
 مورد عالقھ اطفال درآن چاپ گردیده است تھیھ نموده و   کارتھای عکسداررا کھ اشیا ویا مواد خوراکھ

(برای آموزش کلمات ازآن استفاده گردد وقتی .باالی میز تعداد زیاد کارتھا را میگزارند:بطور مثال.
.از بین کارتھا، کارت مذکور را جستجو نموده برمیداردمیگوید، طفل ]آش[معلم، 

بلکھ اورا .  در صورتیکھ شاگرد کارت را اشتباه بردارد، معلم نباید بھ شاگرد بگوید کھ اشتباه کردی
وغیره گفتھ شاگرد را رھنمائی .]این کارتی کھ برداشتی مکرونی است[مثًال .بشکل دیگری رھنمائی 

.کند تنھا کارت ھمان خوردنیھایرا کھ خودش خوش دارد برداردد کھ شاگرد بعضًا امکان دار.کند

اماھیچوقت بھ شاگرد گفتھ نشود کھ غلط است یا اشتباه کردی، و باید غلطی اورا نادیده بگیرد 
. از طرف معلم تشویق شد احساس خوشی نموده و بھ آموزش عالقمند میگرددیشاگرد وقت

]نتیجھ[
ی  ھااداو، طفل قادر بھ نظم وترتیب کلمات، اشارات )طفل(رادی بین معلم شاگرد  در اموزش انف

]این چیست؟!معلم صاحب[بر عالوه شاگرد بھ اشاره بیکی از کارتھا، .ضروری زندگی میگردد
.موقع سوال کردن احساس آرامش دست دادازبطفل .پرسیده و عمل فعاالنھ را انجام داد

بطور .ھ، در مورد آموزش مسایل، استفاده از کلمھ و یا اشارات، اداھا دیده شد در صحنھ زندگی روزان
 ونام آنرا صدا ردنی مورد عالقھ خودرا نشان دادهمثال، در ساعت قبل از غذا، طفل از منیوی غذا،  خو

.ھمچنان، در بین تقسیم اوقات روزانھ میخواست بداند کھ ساعت بعدی کدام مضمون اجرا خواھد شد.کرد
 وقتی طفل خودگرا مؤفق شد کھ ھدف خود را بھ دیگران بفھماند، ووقتی فھمید کھ دیگران ھدف واراده 

.اورا درک کرده اند از جراحت وضرررسانیدن بخودش و دیگران میکاھد

]نظریھ[
یگران افاده نموده و در مقابل درک کند کھ جانب مقابل چھ ھدف ذ  وقتی طفل بتواند ھدف خویش را ب

موضوع مھم اینست کھ در صحنھ آموزش انفرادی و .رد، رفتار و حرکات ناموافق او تقلیل مییابددا
، وموضوعاتیکھ معلم  نمودزندگی واقعی روزانھ، معلم مسایلی را کھ طفل میخواست افاده کند درک

.میخواست بھ طفل برساند، طفل انرا درک کرد
شد تازمانیکھ آنھا توانستند بر مشکالت خویش فابق آیند چند ماه از ھمان مرحلھ ایکھ معلم با طفل روبرو 

اما در صورت اتفاق افتادن حرکت غیر موافق باز ھم طفل نزد کسی کھ اورا با خود .را در برگرفت
 این تغیری بود . رفتھ ودر مورد ناراحتی خویش با او صحبت میکرد،نزدیک احساس میکرد یعنی معلم

.ھده گردیدکھ در طفل خودگرا مشا


