 85درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در  700ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  80ﺗﺎ  85درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
 ،ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  12آذرﻣﺎه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش وﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی
اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ  10درﺻﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود:
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی
دارﻧﺪ ،ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:روﯾﮑﺮد ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ،
ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ  20ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮد را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده
ﺳﺎزﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :روﯾﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎز وﯾﮋه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  38ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﻨﺎر ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻋﺎدی و  72ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﺪارس ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻮد  1600ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎص
ﻗﺪﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1600ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ  72ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه
ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺷﯽ  30ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ در ﻣﺪارس ﺧﺎص ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  70اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﯾﺮ
ﻋﺪد  50ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽروﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﯿﻦ  70ﺗﺎ  90ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ دﯾﺮآﻣﻮز ﯾﺎ ﻣﺮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺪود
 50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﯾﺮآﻣﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه آﻣﻮزش ﻋﺎدی ﺟﺎﯾﺸﺎن در ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از اول آذرﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ  10درﺻﺪ از ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و اوﻟﯿﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن

ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺎدی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻗﺪﻣﯽ اﻓﺰود :داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﺎدی را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش ﻻزم را ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ
ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽروﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﺎﺳﺖ ودﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ،دوره ﭘﯿﺶﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎده در ﺗﻮان ﻫﻮﺷﯽ
آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻦﺧﺪﻣﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎر در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎ داﺋﻤﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮو وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ دارﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاپﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻧﯿﺮو ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻟﻨﺠﮏ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
دارﯾﻢ.
ﻗﺪﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،آﻣﻮزش اوﻟﯿﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ اﮔﺮ آﻣﻮزش اوﻟﯿﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻗﺪمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  80ﺗﺎ  85درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن اوﻟﯿﺎء و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد دارد و ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل  3ﺗﺎ  4ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻋﺎدی ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺪﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﯿﺎء ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارﯾﻢ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ را اﺑﺘﺪا از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺼﻼن ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺖ (.از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪLDداده اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی )
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ دﭼﺎر اﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در راﺳﺘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺪﻣﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻢ اﺳﺖ و آن ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ،ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺮده و ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯿﻢ و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در  700ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را دارد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ را ﻧﯿﺰ از داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻠﻢ
ﺻﺮﻓﺎً از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد و  21ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎدر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻢ ،ﮐﺎدر دﻓﺘﺮی و اداری ﺑﺮای  72ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﻦ  300ﺗﺎ  400ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺮو دارﯾﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎز در ﻣﺪارسﻣﺎن ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن»ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﻮﯾﺪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ« ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن،
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮد؛ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺑﯿﻤﻪ داروﯾﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺪم ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺑﯿﻤﻪ داروﯾﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ و در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﮐﻢﺗﻮاﻧﺎن ذﻫﻨﯽ  716ﻧﻔﺮ ،در ﺣﻮزه ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن
 445ﻧﻔﺮ ،در ﺣﻮزه ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن  245ﻧﻔﺮ و در ﺣﻮزه ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ  164ﻧﻔﺮ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺒﺎل ،ﺗﻨﯿﺲ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺪﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ  700ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ ﺧﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دادهاﯾﻢ.
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