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چکیده
کـه  کـودکان و دانش آمـوزان بـا آسـییب بینایـی از آمـوزش عمومـی در اوایـل قـرن بیسـتم، معلمـان متوجـه شـدند  بـا بهره منـدی 
آنهـا نیـاز دارنـد، بـا برنامـه  درسـی آمـوزش عمومـی تأمیـن نمی شـود. به همیـن  کـه ایـن دانش آمـوزان بـه  بسـیاری از مهارت هایـی 
تـا مهارت هـای  کردنـد  تـاش  کم بینـا  و  نابینـا  اجتماعـی دانش آمـوزان  افزایـش مهارت هـای  بـا هـدف  مربیـان  از  بعضـی  دلیـل، 
برنامـه  درسـی هسـته  عنـوان  بـا  ویـژه ای  برنامـه  درسـی  از  هاتِلـن۱  میـادی،   ۱996 در سـال  کننـد.  را شناسـایی  آنـان  نیـاز  مـورد 
کنونـی مربیان  کـرد. باور  کیـد  کم بینـا تأ کنونـی و آینـده ی دانش آمـوزان نابینـا و  مشـترك گسـترده نـام بـرد و بـر اهمیـت آن در زندگـی 
کـودکان،  کـودکان، نیـاز بـه یادگیـری برنامـه  درسـی عمومـی و برخـاف سـایر  کـودکان بـا آسـیب بینایـی ماننـد تمـام  کـه  ایـن اسـت 
کـه آنـان را قـادر سـازد بـه برنامـه  درسـی عمومـی و سـایر اطاعـات رسـمی و  نیـاز بـه آمـوزش فنـون و مهارت هـای خاصـی دارنـد 
غیررسـمی مـورد نیـاز بـرای زندگـی موفقیت آمیـز در جهـان دسترسـی داشـته باشـند. ایـن مقالـه بـه معرفـی برنامـه ی درسـی هسـته 

آسـیب بینایـی می پـردازد. آن بـرای دانش آمـوزان بـا  گسـترده و حوزه هـای ُنه گانـه ی  مشـترک 

آسیب بینایی گسترده، دانش آموزان با  کلیدی: برنامه درسی، برنامه درسی هسته ای  واژه های 
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 سیر تحول برنامه  درسی کودکان با آسیب بینایی

بـا  دانش آمـوزان  بـا  کـه  مربیانـی  میـادی   ۱940 سـال های  از 
دانش آمـوزان  ایـن  شـدند  متوجـه  می کردنـد،  کار  بینایـی  آسـیب 
بـرای تأمیـن نیازهـای خـاص خـود عـاوه بـر خوانـدن و نوشـتن و 
کـی  کـردن، نیازمنـد توانایی هـای دیگـری هـم هـــستند. ما حسـاب 
ِکـهـــو۳ )۱956( و اســپانجـــین4 )۱977(  کی و  و دان۲ )۱955(، مـــا
اجتماعـی  مهارت هـای  بهبـود  به منظـور  کـه  بودنـد  کسـانی  از 
کردنـد مـهــارت هـــای مـورد نیـاز ایـن  کم بیـــنا تـاش  افـراد نابیـــنا و 

بـا  آنـان بعــدها  کننـد. حاصـل تـاش  دانش آمـــوزان را شــناسایی 
برنامـه   بـه  تبدیـل  ناتوانـی5  خـاص  جبرانـی  مهارت هـای  عنـوان 
کار می کردنـد.  کـه بـا ایـن دانش آمـوزان  درسـی بـرای معلمانـی شـد 
شـبانه روزی  مـدارس  کـه  مـــیادی   ۱950 و   ۱940 ســال هـــای  در 
ســنــتی رایـج شـدند، توجـه بـه برنامـه  درسـی خـاص دانش آمـوزان 

یافـت.  بیشـتری  اهمیـت  کم بینـا  و  نابینـا 
عــادی ســـازی6،  شــــدن  مــــطرح  بـا  مــــیادی   ۱975 ســـــال  از 
آمـــوزشی بـا حـداقـــل  دانش آمـــــوزان بـا ناتوانـی، در مـــحیط هـــای 
آسـیب بینایـی  مـــحدودیت جای دهـی شـدند و دانش آمـوزان بـا 
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نیـز توانسـتند بـرای تحصیـل بـه مـدارس نزدیـك بـه محـل سـکونت 
گــر چــه ایـن دانش آمـوزان از فـــواید حـــضور در  خــود برونـد. امـا ا
مـــدارس نزدیـک بـه مــــحل سکــونت خـــود و همــــراهی بـا ســایــر 
دانش آمـوزان بهره منـد می شـدند ولـی از آمـوزش ویـژه در مدارس 
خـاص محـروم می ماندنـد. اعتقـاد بسـیاری از معلمـان چنیـن بـود 
کـه ایـن دانش آمـــوزان از مـــدرسه نیـاز دارنـد، همـان  آنچــه را  کـــه 
کـه دانش آمـــوزان بینـا می بیننـد و سـایر نیازهـای  آمـــوزشی اسـت 
 در خانـه و جامعـه ارائـه شـود. امـا خیلی 

ً
آموزشـی آنـان بایـد اساسـا

اسـت  الزم  و  نیسـت  صحیـح  فرضــــیه  ایـن  کـه  شـد  مــــعلوم  زود 
کـه  گیرنـد.  در ایـــن زمـان بـود  رویکردهـای دیگـری مـورد نظـر قـرار 

گرفـت )۱(.  گسـترده  شـکل  برنامـه  درسـی هسـته ای 
گسـترده شـامل آموزش هایی اسـت  برنامه ی درسـی هسـته ای 
ایـن  از  بسـیاری  زیـرا  ندارنـد  نیـازی  آنهـا  بـه  بینـا  کـه دانش آمـوزان 
می آموزنـد.  اتفاقـی  یادگیـری  و  مشـاهده  طریـق  از  را  مهارت هـا 
فقـدان ایـن آموزش هـا بـرای دانش آمـوزان با آسـیب بینایـی زمانی 
کـه ایـن دانش آمـوزان فارغ التحصیـل می شـوند  آشـکارتر می شـود 
نابینایـان خـود دورتـر  آموزشـگاه خـاص  دِر  از  هرگـز  کـه  در حالـی 
نرفتـه و مهارت هـای مـورد نیـاز بـرای ورود بـه زندگـی بزرگسـالی را 

نکرده انـد.  کسـب 
کـوری۱ و فیلیـپ هاتلـن مقالـه  خـود  کـه سـاندرا  در سـال ۱988 
آسـیب  بـا  آموزشـی خـاص دانش آمـوزان  نـام »تأمیـن نیازهـای  بـا 
کردنـد، برنامـه ی  بینایـی از طریـق جای دهـی مناسـب«۲ را منتشـر 
گسـترده به طـور رسـمی معرفـی شـد. نویسـندگان  درسـی هسـته ای 
کردنـد.  مطـرح  را  دوگانـه  درسـی  برنامـه   یـك  بـه  نیـاز  مقالـه  ایـن 
کـه عـاوه بـر برنامـه  درسـی هسـته ای۳ یـا همـان برنامـه   برنامـه ای 
گــسترده هـم  درسـی رسـمی در مــدرسـه هـــا شـامل برنامـه  درسـی 
برنامـه  درسـی عـاوه  ایـن  بودنـد،  کـوری معتقـد  و  باشــد. هاتلـن 
نیـاز دانش آمـــوزان  مــورد  مـــهارت های خـاص  بـر پوشـش دادن 
یـا  هسـته ای  درسـی  برنامـه   بـه  دسترسـی  بـرای  بینایـی  آسـیب  بـا 
عمومـی، آنـان را بـه مهارت هایـی مجهـز می سـازد که برای داشـتن 
یـك زنـــدگی مـــوفــق نیـاز دارنـد )۱(. اســــتدالل فیلیـپ هــــاتِلن در 
مـــورد نیـاز دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی بـه ایـن برنامـه ی خاص 
کـه وارد مــــدرسه می شـــوند،  چنیـن بـود: همـه ی دانش آمــــوزانی 
 بـه 

ً
کـه غالبـا الزم اســت بدنـه ای از دانـش عمومـی را یـاد بگیرنـد 

برنامـه شـامل  ایـن  برنامــــه  درسـی هــــسته ای می گوینـد. مـواد  آن 
اسـت.  اجتماعـی  و مطالعـات  تجربـی  علـوم  ریاضیـات،  ادبیـات، 

بایـد  دانش آمـــوزان  سـایر  مـــثل  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـــوزان 
آشـنایی  بـر برنامـــه  درسـی هــــسته ای تسـلط یابنـد. امـا به مـــنظور 
آن دســـترسی  آن ابتـدا بایـد بـه  بـا ایـن برنامـــه  درسـی و یادگیـری 
پیـدا کننـد. به همیـن دلیـل الزم اسـت مهارت هـا و فنـون جایگزیـن 
گسـترده قـرار دارد، بیامـــوزند  کـه در برنامــــه  درسـی هــــسته ای  را 
تـا راهــــی بـرای دسترسـی بـه مـــحتوای برنامـــه ی درسـی عـمـــومی 
داشــــته باشـند )هاتِلـن، ۱996(. مــــحـــتوای مــوضـوعــات درسـی 
اسـت  ممکـن  علـوم  و  اجتماعـی  مطالعـات  ریاضیـات،  ادبیـات، 
بـرای بسـیاری از دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی بـه معنـای واقعـی 
کلمـه در دسـترس نباشـد، مگـر اینکـه بتواننـد ایـن مـواد را بخوانند، 
و  اجتماعـی  حسـی،  مهارت هـای  و  بفهمنـد،  را  کلیـدی  مفاهیـم 
آورنـد.  را به دسـت  ایـــن درس هـا  بـرای مشـارکت در  حرکتـی الزم 
معلمـان دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی مهم تریـن افرادی هسـتند 
کـه در یادگیـری ایـن مهارت هـا و فنـون مـورد نیـاز بـه دانش آمـوزان 

آنـان دارنـد )۱(. آمـوزش  کمـك می کننـد و نقـش اساسـی در 
کـودك  آنچـه از نیازهـای فعلـی   بـر 

ً
بسـیاری از بزرگسـاالن صرفـا

مــهارت ها  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  چـون  دارنـد.  تمرکـز  می کننـد،  درك 
مـــی یابند. در حالـی  کـودکان تحـول و ظـــهور  به طـور طــبیعـــی در 
از حوزه هـا بـدون راهنمایـی  گرچـه رشـد و تحـول در بسـیاری  کـه 
که رشـد می تواند و باید  بزرگسـاالن رخ می دهد ولی آشـکار اسـت 
گاهـی بایـد  تحـت تأثیـر مداخـات بزرگسـاالن باشـد. بـرای مثـال، 
کنـد  کـودك یـاد بدهیـم چگونـه از چاقـوی میوه خـوری اسـتفاده  بـه 

یـا هنـگام عبـور از خیابـان بـه چـه نکاتـی توجـه نمایـد.  
نظـام آموزشـی بـرای کمـك بـه رشـد کـودکان در حرکت به سـوی 
 بـدون 

ً
کـه احتمـاال بزرگسـالی طراحـی شـده اسـت تـا در حوزه هایـی 

هـر  به طـور معمـول  برونـد.  پیـش  رسـید،  نخواهنـد  رشـد  بـه  کمـك 
کشـوری اسـتانداردهایی بـرای یادگیـری برنامـه  درسـی عمومـی یـا 
هسته مشترك در ریاضیات، خواندن، مطالعات اجتماعی و علوم 
کـودکان  کـه  کـرده اسـت. مربیـان در هـر پایـه می داننـد  مشـخص 
بایـد بـر چـه دانش هـا و مهارت هایـی تسـلط یابند تـا آماده ی ورود 
بـه پایـه ی بعـدی شـوند. اما برای یادگیـری مهارت هـای اجتماعی، 
گاهــی شــــغلی اسـتاندارهای رسمـــی وجـــود نـدارد و  آ تـفـــریح، یـا 
کـودکان می دهند.  مدرسـه ها اهمیـت اندکـی بـه این مهارت ها در 
کـودکان ایـن مهارت هـا را  کـه انتظـار دارنـد  علتـش هـم ایـن اسـت 
بـدون آمـوزش بیاموزنـد. بـرای مثـال، رفـت و آمـد ایمـن در جامعـه 
از  بخشـی  به عنـوان  مسـتقل  زندگـی  بـه  مربـوط  مهارت هـای  و 

1. Sandra Curry
2. Meeting the Unique Educational Needs of Visually Impaired Pupils through Appropriate Placement
3. Core Curriculum
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کـه  برنامـه  درسـی رسـمی تعییـن نشـده  اسـت. انتظـار ایـن اسـت 
دانش آمـوزان ایـن مهارت هـا را در سـطح مطلـوب توسـط خانواده 
آمـوزش ایـن مهارت هـا  کـه بهتریـن راه  بیاموزنـد و خانـواده اسـت 
ایـن  به طـور معمـول  تعییـن می کنـد. خانواده هـا هـم  کـودك  بـه  را 
بـه  نیـاز فرزندانشـان  براسـاس  و  آمـوزش مسـتقیم  بـا  را  مهارت هـا 

آمـوزش می دهنـد.  آنـان 
آسـیب بینایـی وضـع متفـاوت اسـت.  کـودکان بـا  امـا در مـورد 
فعـًا  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودك  می کننـد  فکـر  والدیـن  بعضـی  زیـرا 
کارهـا را نـدارد. بعضـی از والدیـن  آمادگـی یادگیـری انجـام بعضـی 
فکـر  و  نمی گیرنـد  نظـر  در  را  یادگیـری  بـر  بینایـی  آسـیب  اثـر  هـم 
می کننـد ایـن مهارت هـا کم کم و مانند سـایر کودکان در فرزندشـان 
کـه آسـیب بینایـی مانـع بزرگـی بـر سـر راه  ظاهـر می شـود. در حالـی 
کـودک نابینـا یـا  یادگیـری اتفاقـی از راه تجربـه و مشـاهده اسـت و 
بعضـی  در  شـدن  درگیـر  بـرای  محدودتـری  فرصت هـای  کم بینـا 

دارد. فعالیت هـا  و  محیط هـا 

حوزه های برنامه ی درسی هسته ای گسترده

برنامــــه  درسـی  مـــهارت های ضـــروری  هــاتلن )۱996، ۲00۳( 
 : کـه عبارت انـد از کـرد  گسـترده را در 9 حـوزه مطـرح  هـــسته ای 

۱( دسترسـی  جبرانی۱ شـامل شـیوه های ارتباطی که دانش آموزان 
نیـاز  اطاعـات،  دریافـت  و  خـود  احساسـات  و  افـکار  بیـان  بـرای 

دارنـد و افـزون بـر برنامـه  درسـی هسـته ای اسـت. 

که به تقویت حواس و استفاده از دروندادهای  کارآیی حسی۲   )۲
چندگانه ی حسی مربوط است.

وسـایل  از  وسـیعی  دامنـه ی  بـه  کـه  کمکـی۳  فناوری هـای   )۳
کمـک  آسـیب بینایـی  بـا  کـه بـه فـرد  و تجهیزاتـی اطـاق می شـود 
می کنـد تـا بـه اطاعـات چاپـی، دسترسـی یابـد و بتوانـد اطاعاتـی 

آورد.  بـود، به دسـت  کـه پیش تـر برایـش غیـر قابـل دسـترس  را 

بـه  مربـوط  مهارت هـای  شـامل  کـه  حرکـت4  و  جهت یابـی   )4
تعییـن موقعیـت در فضـای اطـراف، تعییـن مقصـد، تعییـن مسـیر 
برای رسـیدن به مقصد و اسـتفاده از مهارت های حرکتی مناسـب 

به شـکل ایمـن و مطلـوب اسـت. 

نیـاز  مـورد  مهارت هـای  و  رفتارهـا  بـا  کـه  مسـتقل5  زندگـی   )5
دارد. ارتبـاط  فـرد  محیـط  و  زندگـی  روزانـه   مدیریـت  بـرای 

نیـاز  مـورد  رفتارهـای  و  اجـزا  شـامل  کـه  اجتماعـی6  تعامـل   )6
از  دوری  و  مناسـب  اجتماعـی  موقعیت هـای  در  مشـارکت  بـرای 

اسـت.  اجتماعـی  انـزوای 
کـه بـر رشـد عائـق و مهارت هـای  7( تفریـح و اوقـات فراغـت7 

مربـوط بـه فعالیت هـای بدنـی و تفریـح، متمرکـز اسـت.
کـه بـر فعالیت هـا، رفتارهـا و  آمـــوزش حــرفــه ای )شـغلی(8   )8
آمـاده شـدن بـرای  کـه دانش آمـوزان در  مهارت هایـی تمرکـز دارد 
آنهـا نیـاز خواهنـد  اســتــقال اقـتــصادی در سراسـر زندگیشـان بـه 

داشـت.
از  دفـاع  بـرای  کـودك  توانایـی  بـه  کـه  خـودتصــمیم گـــیری9   )9
نیازهـا و خواسـته ها و انجـام انتخـاب مسـتقل در مـورد ترجیحـات 

شـخصی و اهـداف خـود در زندگـی اطـاق می شـود.

کـه در  بـدون داشـتن مهارت هایـی  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودکان 
بـاال بیـان شـد، نـه تنهـا ممکـن اسـت از مفاهیـم و واقعیت هایی که 
هـر فـرد بـرای عملکـرد مسـتقل در زندگـی بـه آنهـا  نیـاز دارد بی خبـر 
بماننـد، بلکـه ممکـن اسـت منـزوی، فاقـد خودشناسـی و  اعتمـاد 
دیگـران  بـه  وابسـته  بسـیار  و  پاییـن  انگیـزش  دارای  و  نفـس  بـه 

شـوند )۱(.
گــسترده بـا هـم ارتبـاط  حــــوزه های برنامـــه ی درسـی هـــسته ای 
درونـی  و هم پوشـی دارنـد و به همیـن جهت توسـعه ی مهارت های 
هـر حـوزه، پشـتیبان رشـد مهارت هـای سـایر حوزه هـا اسـت. بعضی 
کاربـرد ایـن برنامـه  درسـی  کـه چگونگـی آمـوزش و  صاحب نظرانـی 
کیـد متفاوتـی  کـه تأ گـزارش کرده انـد  را مـورد مطالعـه قـرار داده انـد، 
کـه  بـر هـر حـوزه وجـود دارد. بـرای مثـال، لومایـر۱0 )۲005( دریافـت 
برنامـه ی  از  حوزه هایـی  نابینـا،  دانش آمـوزان  ویـژه ی  مـدارس  در 
گسـترده از جملـه جهت یابـی و حرکـت، آمـوزش  درسـی هسـته ای 
آمــــوزش داده  حــــرفــــه ای، و اوقـــات فـــراغـــت و تفــــریح، بیشــــتر 
کارآیـی حسـی،  می شـوند و حوزه هایـی ماننـد تعامـل اجتماعـی و 
کـه ولـف۱۱ و  مـورد بی توجهـی قـرار می گیرنـد. یـا در بررسـی دیگـری 
همـکاران )۲00۲( بـا مشـاهده ی معلمـان دانش آمـوزان بـا آسـیب 
ایـن  کردنـد  ماحظـه  دادنـد،  انجـام  دولتـی  مـدارس  در  بینایـی 

1. Compensatory Access 
2. Sensory  Efficiency 
3. Assistive Technology  
4. Orientation & Mobility
5. Independent Living
6. Social Interaction

7. Recreation and Leisure
8. Career Education 
9. Self-Determination
10. Lohmeier
11. Wolffe
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گسترده برای دانش آموزان با آسیب بینایی برنامه  درسی هسته ای 

19 سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

معلمـان بیشـترین زمـان را صـرف تمرکـز بـر مهارت هـای تحصیلـی 
گرچـه معلمـان ۱8 درصـد  و تدریـس دانش آمـوزان خـود می کننـد. ا
کـه بیشـتر مربـوط  از زمـان آمـوزش را صـرف مهارت هـای ارتباطـی )
کمکـی بـود( می کردنـد،  بـه حوزه هـای دسترسـی جبرانـی و فنـاوری 
کمتـر از ۱0 درصـد زمـان را بـه آمـوزش حوزه هـای تعامـل اجتماعـی، 
کارآیـی حسـی، جهت یابـی و حرکـت و زندگـی مسـتقل اختصـاص 
می دادنـد. معلمـان مـورد مشـاهده در ایـن مطالعـه، مهارت هـای 
بـه  دادنـد.  آمـوزش  بـار  دو  تنهـا  را  حرفـه ای  آمـوزش  بـه  مربـوط 
معلمـان  از  بسـیاری  توسـط  کـه  مهارت هایـی  نـوع  زیـاد،  احتمـال 
آمـوزش داده می شـوند، ممکـن اسـت  در موقعیت هـای مختلـف 
به شـدت تحـت تأثیـر عواملـی ماننـد سیاسـتگذاری های مدرسـه و 

عامـل زمـان باشـند )۱(. 

راهبردهای کلی در برنامه ی درسی هسته ای گسترده

تـا ۲۱ سـال اول زندگـی دوره ای  کنونـی، ۱8  آموزشـی  در نظـام 
کـه به طـور معمـول افـراد در خانـه و مدرسـه می گذراننـد تـا  اسـت 
تشـکیل  و  کار  ماننـد  بزرگسـالی  مـــسئولیت های  پذیـرش  آمـاده ی 
گـر افـــــراد در ایـن ســنــین از عــــهده ی  ا خانـواده شـــــــــوند. حتـی 
مسـئولیت های بزرگسـالی برنیاینـد بـاز هـم بزرگسـال تلقی می شـوند 
بیشـــــتر  بـرای  را  زندگـــیشــــان  بتـــوانند  کـه  اسـت  ایـــــن  انـتــــظار  و 
پایـان  تـا  کـه  مدتـی  برابـر   ۳  

ً
تقریبـا یعنـی  کننـد.  اداره  سـال   60 از 

گذرانده انـد.  دبیرسـتان 
و  رفتارهـا  تعریـف،  بـه  بنـا  گسـترده  برنامـه ی درسـی هسـته ای 
آسـیب  فاقـد  دانش آمـوزان  کـه  می گیـرد  بـر  در  را  مـــهارت هایی 
آمـوزش  بـدون  و  اتفاقـی  به طـور  را  آنهـا  اوقـات  بسـیاری  بینایـی 
آسـیب بینایـی بـرای یادگیـری  یـاد می گیرنـد. امـا دانش آمـوزان بـا 
آنهـا در بســــیاری از مــــوارد نیازمــــند مـــداخله  مـستـــقیم هسـتند. 
خـودش  خـاص  ویژگی هـای  بینایـی  آســــیب  بـا  دانش آمـــوز  هـــر 
تمامـی  از  بتـوان فهرسـتی  کـه  اسـت   غیـر ممکـن 

ً
تقریبـا و  را دارد 

نیـاز  یادگیـری  بـرای  اسـت  ممکـن  کـه  را  بالقـوه ای  مهارت هـای 
درسـی  برنامـه ی  مهارت هـای  آمـوزش  کـرد.  تهیـه  باشـد،  داشـته 
تنهـا  نـه  بینایـی،  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  بـه  گسـترده  هسـته ای 
اسـت  معلمـان  توسـط  هرسـاله  متفکرانـه ی  برنامه ریـزی  نیازمنـد 
بلکه برنامــه ریزی و مشـارکت اعضای خانواده، مدیران مدرسـه و 
مربیـان را در سراسـر زندگـی آموزشـی ایـن دانش آمـوزان می طلبـد. 
کـه  در چنیـن برنامـه ای بایـد بـا در نظـر گرفتـن اهـداف بلنـد  مدتـی 
فراتـر از نیازهـای فـوری ایـن دانش آموزان اسـت، به مـوارد زیر هم 

کـرد:   توجـه 

■ تشـخیص آنچه باید آموزش داده شـود
کـــارکــــنان  کــوشـــش هـــــا بـا والـــدیـــــن و  کـــردن  ■ هـــمـــاهــــنگ 

مدرسه
■ داشـتن تجهیزات و مواد الزم برای آموزش مؤثر

آمـوزش  ارائـه ی حمایـت و  بـرای  نیـاز  ■ مدیریـت زمـان مـورد 
درسـی برنامـه   ایـن  حوزه هـای  تمـام  در  تحصیلـی 

کـردن مدیـران و سـایر افـراد  مهـم در مـورد اهمیـت  ■ متقاعـد 
برنامـه ی درسـی هسـته ای گسـترده

■ حفـظ عاقـه ی دانش آمـوز بـه یادگیـری مهارت هـای مربـوط 
بـه برنامه ی درسـی هسـته ای گسـترده

■ ارائــــــه ی تمــــریــنــات مـــــورد نیــــاز بـرای توســـعــه و تســـــلط بـر 
مـــهارت های حوزه هـای ایـن برنامـه ی درسـی

جمع بندی

بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـــوزان  آمـوزش  شـــروع  بـا  هـــمزمان 
ایـن  کـه  بردنـد  پـی  مــــعلمان  مــــیادی،  بیســــتم  قـــرن  اوایـل  در 
و  رسـمی  درسـی  برنامـه   از  فراتـر  آمـــوزش هایی  بـه  دانش آمـوزان 
ســـنتی مدرسـه ها نیـاز دارنـد. آسـیب بینایـی محدودیت هایـی در 
مشـاهده و یادگیـری اتفاقـی ایجـاد می کنـد و به همیـن دلیـل الزم 
اسـت ایـن خـاء بـا انجـام مداخـات الزم و بـا اسـتفاده از برنامـه  
درسـی مــــناسب پـر شــــود. اصطـاح برنامـــه ی درسـی هسـته ای 
کـرد.  بـار هاتلـن در سـال ۱996 میـادی مطـرح  گسـترده را اولیـن 
کم بینـا بـرای موفـق بـودن  کـه دانش آمـوزان نابینـا و  او معتقـد بـود 
کـه عـاوه بـر برنامـه   ، نیـاز دارنـد  کار در مـــدرسه، اجتمـاع و محیـط 
درسـی رسـمی در مدرسـه ها در 9 حـوزه ی مهارتـی و دانشـی دیگـر 
هـم آمـوزش ببینند. برنامه ی درسـی هسـته ای گسـترده، چارچوب 
آموزشـی  برنامه ریـزی  و  سـنجش  بـرای  مفهومـی  و  زبانـی  مشـترک 

می کنـد.   ایجـاد  دانش آمـوزان  ایـن 
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