
 از استفاده ي  مواد تا كودك استثنايي
 

دس هَاسد ثسيبسي هطبّذُ هي ضَد مِ: مَدمي ثِ دليل ػذم سػبيت هبدس دس ٌّگبم ثبسداسي يل ػوش ثب هطنالت جسوي ٍ 

سٍحي ثسيبسي دست ثِ گشيجبى است. آًچِ ًوي تَاى ثِ سبدگي اص مٌبسش ػجَس مشد هبدس سْل اًگبس دس هصشف هَاد هختلف 

 ،النلي ٍ سيگبسي است. مِ ّش يل هي  تَاًٌذ،هؼتبد 
 ثشاي جٌيي هطنل سبص ضًَذ.

هبدس سْل اًگبس دس هصشف هَاد هختلف ، ثذٍى دس ًظش گشفتي ضشايط دٍساى ثبسداسي هذام اص قشظ ّبي هختلف هبًٌذ هسني 

اص هَاد مبفئيي  داس )چبي ٍ قَُْ ٍ ...( لَساصپبم ٍ ... ٍ يب ثيص اص حذ هؼوَل  امسبصپبم، ّب ٍ قشظ ّبي خَاة آٍس هبًٌذ ديبصپبم،
ِ ثب صًذگي جٌيي خَد ثبصي هي مٌٌذ . استفبدُ اص داسٍّب ثبػث  ِ يب ًبخَاست استفبدُ هي مٌذ . ايي افشاد ثبيذ ثذاًٌذ مِ خَاست

ٍ ثي حبلي هي ضَد مِ مَدك ضوب دچبس ضنبف لت يب مبم گشدد.ٍ استفبدُ اص ايي داسٍّب پس اص سِ هبِّ اٍل ًبسسبيي تٌفسي 

يچ گبُ ثذٍى تجَيض پضضني مِ اص ثبسداسي ضوب هطلغ است داسٍ هصشف ًنٌيذ. استفبدُ اص  سا ثشاي مَدمبى ثِ ّوشاُ هي آٍسدّ.
ِ ثبضذ ٍ  هَاد مبفئيي داس دس حذ غيش هؼوَل ًيض ثبػث هي ضَد مَدك ضوب دس ٌّگبم تَلذ ٍصًي موتش اص سبيش مَدمبى داضت

 ػث افضايص ضشثبى قلت مَدك ضوب هي ضَد.مبفئيي ػول لقبح سا ًيض ثِ تبخيش هي اًذاصد.ّوچٌيي دس ثسيبسي هَاسد ثب
 

هبدساى هؼتبد ثذٍى ايٌنِ ثذاًٌذ جٌيي خَد سا ٍاثستِ ثِ هَاد هخذس هي مٌٌذ. هَاد هخذس، لشصش ،گشيِ ّبي ثلٌذ، مبّص 

 خَاة ٍ اضتْب ، خويبصُ، ػشق مشدى ٍ ػَاسض پَستي خطش هشه ًبگْبًي ًَصاد
سا ّن ثبال هي ثشد.مَمبئيي ٍ هَاد هحشك ثبػث هي ضَد جشيبى خَى ثِ جفت دس ًتيجِ سسيذى غزا ٍ امسيژى ثِ جٌيي من 

ِ اص جٌيي ّب دس هبُ ّبي ًضديل ثِ تَلذ ثسيبس ثبالست. مٌذُ ضذى جفت سقط ًبگْبًي ًيض اص  ضَد. هشه ٍ هيش ايي دست

 ػَاسض مَمبئيي هي ثبضذ.
 

هي ضًَذ ًَصادضبى دچبس ثيوبسي ثِ ًبم سٌذسٍم جٌيي النلي گشدد.ايي مَدمبى  اص ًبسسبيي قلجي سًج هي هبدساى النلي ثبػث 

ثشًذ. ػضالت ضؼيفي داسًذ ٍ دچبس اختالل دس يبدگيشي ٍ تفنش هي ضًَذ.صيشا دس سضذ هغض اٍ اختالالتي پيص آهذُ است .ثِ 
ِ ّوشاُ داسد.دسست صهبًي مِ ثسيبسي اص هبدساى حتي اص ثبسداسي خصَظ ًَضيذى النل دس هبُ اٍل ثبسداسي ػَاسض ثذتشي سا ث

 خَد ثي اطالع ّستٌذ.

 
سيگبس ًِ تٌْب دس دٍساى ثبسداسي ثشاي جٌيي ثسيبس هضش است حتي استطوبم دٍد آى ًيض ثشاي مَدك هي تَاًذ خطش سبص ثبضذ 

ِ ثبضيذ مِ ًَصاد هشدُ ثِ دًيب آٍسيذ اگش ضوب خبًوي ّستيذ مِ دس دٍساى ثبسداسي اص سيگبس استفبدُ هي مٌيذ ا ًتظبس ايي سا داضت

ٍ يب مَدمبى دچبس ًبسسبييْبي رٌّي ٍ جسوي گشدد.تَلذ صٍدسس ٍ سقط جٌيي ًيض اص ػَاقت مطيذى سيگبس دس دٍساى ثبسداسي 
 است.

 

يب ثْتش ثگَين مَدك ثبيذ ّويطِ ثِ خبطش داضت دس امثش هَاسد خَد هب ّستين مِ ثبػث ثِ ٍجَد آهذى مَدك استثٌبيي ٍ 
هطنل داس هي ضَين.دٍساى ثبسداسي ثِ خصَظ سِ هبِّ اٍل ثبسداسي مِ سيستن ػصجي جٌيي ضنل هي گيشد اص دٍساى 

حسبسي است مِ ثبيذ ثسيبس دقت مشد.ضوب اص ّوبى سٍصي مِ تصوين ثِ ثبسداسي هي گيشيذ هبدس ضذُ ايذ پس هبدساًِ هَاظت 

 ي هي مٌيذ ثبضيذ.ًَصادي مِ ثشاي آهذًص لحظِ ضوبس
 

 هشين افضلي                                                                                             


