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از گوشه و کنار

ناکارآمدیهای کالسهای آنالین بهویژه در مورد کالس اولیها رخ مینماید؛

بییاردبستانی و درسرلیستآسیبهایآموزشمجازی

ریحانه جوالیی

با شــیوع ویروس کرونا همهچیز
تغییر کرد؛ شــکل زندگی عوض شد
و مردم بــه فضای مجازی متوســل
شــدند .در ماههــای اول همهگیری
ویروس کرونا تما م کارهای روزانه به
سمت آنالین شدن رفت ،از خریدهای
خانه تا ویزیت شدن توسط پزشک ،از
دیدارهای دوستانه تا مراس م سوگواری
همه و همه در بستر اینترنت و فضای
مجازی فراهم شد.
با طوالنی شــدن شــیوع کرونا و
تعطیلی گســترده مــدارس یکی از
مشکالت بزرگ خانوادهها و مسئوالن
آموزشی ،عقب ماندن دانشآموزان از
درس ،مدرسه و فضای آموزشی بود.
دانشآموزان هفتهها و ماهها از مدرسه
دور بودند و وضعیت درســی آنها با
مشکالت زیادی روبهرو شده بود و در
این میان آمــوزش آنالین بهترین راه
برای ادامه درس و کالس بهحســاب
میآمد.
آموزش آنالین ،طرحی
باانتقادهایبیشمار
اوایل آموزش آنالین ایده خوبی به
نظر میآمد ،اما پس از مدتی انتقادات
زیادی از این طرح شــد .با آغاز سال
تحصیلی جدید بیشتر اولیا تمایلی به
بازگشایی مدارس نداشتند و تدریس
در ســامانه شــاد و فضای مجازی را
به حضــور دانشآموزان در مدرســه
ترجیح میدادند ،و خرسند بودند که
فرزندشــان از ویروس کرونا در امان
است.
در ادامه اما بسیاری از کارشناسان
به این سبک آموزش اعتراض کردند
و گفتنــد دانشآمــوزان درسهــا

را یــاد نمیگیرند ،تقلب زیاد اســت
و دانشآموزانــی که در طول ســال
نمرههــای خوبــی نمیگرفتند در
آزمونهای آنالیــن نمرههای باالیی
کسب میکنند .معلمان بهتدریج به
این شیوه با دید انتقادی نگریستند و
بر این اعتقاد پای فشردند که سیستم
آموزش آنالین نهتنها چندان سودی
ندارد و بر بــار علمــی دانشآموزان
اضافه نمیکند ،بلکه باعث میشــود
دانشآموزان بــا دانش انــدک پایه
تحصیلی خــود را عــوض کنند .این
مشکالت درمورد دانشآموزان سال
آخر دبیرســتان و پایه اول دبســتان
بیشتر نمود دارد.
حاال تقریباً یک ســال میشــود
کــه آمــوزش آنالیــن جایگزیــن
آموزشهای حضوری شــده است و
با توجه به مشــکالت شبکه شاد -که
البته تا حدودی برطرف شــده است-
؛خانوادهها ،معلمــان ،دانشآموزان
و کادر آموزشــی از این شیوه جدید
دلخوشی ندارند.
دانشآموزان در انزوا به
رشداجتماعینمیرسند
فــارغ از مشــکالت آموزشــی
کالسهای آنالین،یکی از اصلیترین
کارکردهای مدرسهها نیز از بین رفته
و فرصت دیدار و تعامل دانشآموزان از
آنها گرفتهشده است .از نگرانیهایی
که والدین در دوران آموزش مجازی
دارنــد ،ارتباطات دانشآمــوزان در
دنیای واقعی است .حضور در مدرسه
و ارتباط با دیگر بچهها ،باعث تقویت
روحیه تیمی و باال رفتن عزتنفس در
دانشآموزان میشود که در پیشرفت
تحصیلیمؤثراست.
والدینازسوییاجتماعفرزندانشان
در محیط مدرســه و کالس درس و
خطر ابتــا به ویــروس کرونا تصویر

بسمهتعالی

پایه اولیها از طریق آموزش
از راه دور ،حروف الفبا را
یاد نگرفتهاند ،در آموزش
سایر درسها و فهم مطالب،
مشکالت زیادی دارند و
مفاهیم آموزشی را به روش
مجازی بهدرستی درک
نمیکنند؛گوییکهدرپله
اول سوادآموزی به چاله
افتادهاند
نگرانکننده پیشروی آنهاســت و
از سوی دیگر شــاهد افت تحصیلی و
انزوای فرزندانشان پشت رایانه و تبلت
و تلفن همراه هستند.
بجز والدین ،کارشناسان آموزشی
همافزایشافتتحصیلیدانشآموزان
را از رهگذر آموزش آنالین هشــدار
داده و خواهان توجه به این موضوع و
ارائه راهحل شدهاند .آنها میگویند
که ادامه این روند ،میتواند پایههای
علمی دانشآموزان را ضعیف کرده و
در سالهای آینده باعث ترک تحصیل
آنها شــود .مقالهها و سخنرانیهای
زیادی درباره اهمیت 3سال اول دوره
ابتدایی وجــود دارد که چکیده همه
آنها این است که فرایند شکلگیری
شخصیت اجتماعی و آشنایی با دنیای
پیرامون در  7تا 10ســالگی از طریق
حضور در مدرســه میســر میشود.
کــودک در ایــن محیط اســت که
نخستین بار استقالل را تجربه میکند
و گروههای دوستی پیرامون او شکل
میگیرد .در محیط مدرسه است که
با نظــرات مخالف و متفــاوت از خود
آشــنا میشــود و در کالس است که
به تواناییهای فــردی و گروهی خود
پی میبرد .حــواس پنجگانه کودک

مناقصهعمومی

بهخصوص دیدن و شنیدن در کالس
درس تقویت میشود و تمرکز در این
دوره شــکل واقعی ب ه خود میگیرد؛
بنابرایــن میتوان گفت کــه انزوای
اجباری و مستمری که ویروس کرونا
به بشر تحمیل کرد ،بیش از سایر افراد
جامعه به فرآیند رشد کودکان لطمه
زده است.
کالس اولیها
و معضل آموزش آنالین
از ســوی دیگــر درحالیکه همه
دانشآموزان با اســتفاده از آموزش
مجازی دستوپاشکسته در حال طی
این دوران پیچیده هســتند ،کالس

را برداشتهاند .نظرســنجی معاونت
آمــوزش ابتدایی در ابتــدای آذرماه
از والدیــن دانشآموزان پایــه اول و
دوم ابتدایی در  31اســتان کشــور
نشــان میدهد که نیمــی از والدین
خواستار تشــکیل کالس حضوری
به شکل محدود در ســاعاتی از هفته
هســتند؛ البته در مقابل نیمی دیگر
از آنها بهدلیل تــرس از ابتال به کرونا
در محیــط کالس ،همچنان مخالف
حضور فرزندشان در مدرسه هستند.
رضوان حکیمزاده ،معــاون آموزش
ابتدایــی وزارت آموزشوپرورش هم
ضمن تأیید این مطلــب گفت که در
هفتههای اخیــر تماسها و پیامهای
زیادی از سوی والدین با این معاونت
برای برگزاری کالس حضوری در دوره
ابتدایی بهویژه پایه اول و دوم داشتهایم
و به نظر میرسد دشواریهای آموزش
از راه دور کمکم خود را نشان میدهد.
دانشآموزان کالسهای درس را
جدینمیگیرند
آموزش آنالین برای دانشآموزان
پایههای ابتدایی با سختیهای زیادی
همراه اســت .اما برای دانشآموزان
مقاطــع باالتــر برخــی موضوعات
کمرنگتر میشــود و توقــع میرود
دانشآموزان این مقاطع بیشــتر به
درس دل بدهنــد و از آموزش آنالین
نهایــت اســتفاده را ببرند .بــا تمام
ایرادهایی که بــه آموزشها و فضای
آموزشی آنالین گرفته میشود؛برخی
معلمان بــر این باورند که سیســتم
آموزشــی برای دانشآموزان مقطع

اولیهــا و خانوادههایشــان متوجه
مسئله نگرانکنندهای شدهاند :پایه
اولیهــا از طریق آمــوزش از راه دور،
الفبا را یاد نگرفتهاند ،در آموزش سایر
درسهــا و فهم مطالب ،مشــکالت
زیادی دارند و مفاهیم آموزشــی را از
راه دور بهدرســتی درک نمیکنند.
آنهــا در پلــه اول ســوادآموزی به
چالــه افتادهاند .کرونا بــه گروهی از
دانشآمــوزان بیش از بقیه آســیب
رســانده و آن دانشآموزان ابتدایی
بهویژه پایه اول و دوم هستند؛ کسانی
که نخستین گامهای تحصیلیشان

دبیرستان مشکلی ندارد ،معلمان کار
خود را خوب انجام میدهند و مشکل
اصلی به خود بچهها بازمیگردد.
زهرا مبینی ،دبیــر دروس ریاضی
و فیزیک دبیرســتان در گفتوگویی
بــه «توســعه ایرانــی» میگویــد:
هرچنــد نمیتوان این سیســتم را با
آموزشهای حضوری مقایســه کرد،
امــا در کالسهای تصویــری معلم
میتواند دانشآمــوز را ببیند و تخته
هم روبهروی دانش آموزان وجود دارد.
بااینحــال او معتقــد اســت
دانشآموزان بهدرستی از این امکان
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معلمانبهتدریجبه آموزش
آنالین با دید انتقادی
نگریستندوبرایناعتقاد
پای فشردند که این شیوه
نهتنها چندان سودی ندارد
و بر بار علمی دانشآموزان
اضافهنمیکند،بلکهباعث
میشود دانشآموزان با
دانشاندکپایهتحصیلی
خود را عوض کنند.
این مشکالت درمورد
دانشآموزان سال آخر
دبیرستان و پایه اول
دبستانبیشترنموددارد
اســتفاده نمیکننــد و گویــا برای
دانشآموزان دبیرستانی باید قوانین
ســختگیرانهای اعمال کرد تا درس
بخوانند یا زمان امتحان تقلب نکنند.
بســیاری از بچهها در کالس حضور
چندانی ندارنــد و با ترفندهایی چون
قطع صداو تصویر میخواهندازکالس
خارج شوند و بهطورکلی دل به درس
نمیدهند.
مبینی در آخر به نکته قابلتوجهی
اشــاره میکند و میگویــد :یکی از
مشــکالتی که آموزش آنالین برای
تمام مقاطع تحصیلی دارد این است
که خانه از اساس نمیتواند یک محیط
آموزشی باشد و نظمی که در مدارس
اعمال میشود در خانه وجود ندارد.
زنگ خطری برای
کمسوادی یک نسل
در ماههای اخیر بسیاری از معلمان
و مسئوالن آموزشــی نگرانی عمیق
خودشانرانسبتبهمشکالتآموزش
آنالین اعالم کردهاند و حتی میگویند
باید زنگ خطری برای سواد این نسل
به صدا درآید.
تکرار پایه بعد از بحران کرونا از دیگر
مسائلی اســت که برخی خانوادهها
روی آن حســاب کردهاند .بااینحال
روانشناسان میگویند تکرار پایه برای
الخوشایندنیستوبچهها
کودکاناص ً
آن را عادی تلقی نمیکننــد و قطعاً
موجب پایین آمــدن اعتمادبهنفس
آنها در طوالنیمدت میشود.
این روزها اما زمــان امتحانات ترم
اول دانشآموزان اســت .کارشناسان
میگویند نتایــج آن میتواند منبع
خوبی بــرای تصمیمگیــری درباره
چگونگی ادامه فعالیت مدارس باشد؛
اینکه آموزشها همچنــان مجازی
دنبال شود ،حضوری شود یا ترکیبی
از این دو .بههرروی آنچه مسلم است
آموزشو پرورش باید توأمان باشــد؛
ضرورتی که در شرایط پاندمی کرونا
تحقق آنغیرممکن مینماید.

هشدار وزیر بهداشت:

بیتوجهی به ویروس جهشیافته،
ساختار درمانیایران را برهم خواهد ریخت

وزیر بهداشت نسبت به جهش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و گفت :اگر کوچکترین
بیتوجهی به ویروس جهشیافتهای که اروپا را به زانو درآورده ،شود؛ تمام ساختار بهداشتی
ایران بر هم خواهد ریخت .سعید نمکی از مردم خواست پروتکلهای بهداشتی را به دقت
رعایت کنند و هشــدار داد که مهار این ویروس هم ،مانند ویــروس قبلی هیچ راهی جز
فاصلهگذاری و رعایت پروتکلهایی که بارها اعالم شده است ،ندارد .نمکی تصریح کرد:
یکی از نگرانیهای عمده تحوالت مربوط به جهش ویروس است که اولین مورد ویروس
جهش یافته «انگلیســی» در یکی از افرادی که از بریتانیا بازگشته بود ،دیده شده است.
به گفته وزیر بهداشت ،این بیمار که با پی ســی آر منفی وارد کشور شده است ،در مراکز
خصوصی بستری بود و تست کرونای او جهشیافته بود .البته اآلن حالش خوب است.
ویروس جهشیافته مرز نمیشناسد
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران
نیز با اشاره به قدرت انتقال و سرایتپذیری باالی ویروس کرونای
انگلیسی ،گفت :با توجه به حجم باالی تردد بین کشورها انتشار
بیماری از مرزهــای جغرافیایی اجتنابناپذیراســت .علیرضا
زالی ،افزود :متأسفانه در بیماریهای نوپدید ویروسی ،مرزهای
جغرافیایی توان جلوگیری از انتشار بیماری را ندارند و با توجه
به حجم باالی تردد بین کشورها طبیعتاً نشتپذیری مرزهای
جغرافیایی ازنظر انتشار بیماری اجتناب ناپذیراست.

کودککاریکه «هیچ آرزویی
نداشت» ،خودکشیکرد

رضــا ،کــودک کار
که چند ســال پیش در
برنامه ماهعســل گفته
بود« :از صبح تا شــب
ســرکار بــودم ،وقت
نکردمبهآرزویمفکرکنم»در ۱۸سالگیخودکشی
کردهاست .انتشاراینخبرکهروزدوشنبهدرصفحه
انجمن «لب خط» در شبکه اجتماعی اینستاگرام
منتشر شد خیلی زود با واکنش گسترده کاربران
روبرو شده اســت .کاربران با انتشار کلیپی از ویدیو
حضور رضا در برنامه «ماه عسل» تلویزیون ایران،
بخشهایی از ســخنان او را که در آن از حجم کار و
مشغله روزانه میگوید و این که فرصتی برای فکر
کردن به این که چه آرزویی میتواند داشته باشد را
ندارد،برجستهکردهاند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

نیروگاهمازوتسوزدرتهران۱۲۰برابر
یکند
حدمجازآالیندگیتولیدم 

رئیس فراکســیون
محیطزیست مجلس
شــورای اســامی،
جزئیات جدیــدی از
سوخت مورداستفاده
در یک نیروگاه مازوتســوز در اطــراف تهران
منتشر کرد که این ســوخت  ۱۲۰برابر بیشتر از
حد مجاز ،مواد آالینده تولید میکند .به گزارش
تسنیم ،سمیه رفیعی گفت :ســوخت گازوئیل
نیروگاه فوق غیراستاندارد بود و  ۱۲۰برابر از حد
مجاز ،آالیندگی بیشتری تولید میکرد .هجوم
این آالیندههای سمی به سمت شهر تهران از علل
آلودگی هوا است .رئیس فراکسیون محیطزیست
مجلس خاطرنشــان کرد :برخورداری از هوای
سالم حق همه مردم است و مردم باید بدانند که
کدام دستگاه متولی در کاهش منابع آالینده هوا
قصور یا تخلف کردهاند.

اجبار پیوستن صنوف به مرکز
هشدار الکترونیک

ر ئیــس پلیــس
پیشگیری تهران بزرگ
از احتمــال اجبــاری
شدن پیوستن صنوف
به سامانه مرکز هشدار
الکترونیک خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
جلیل موقوفهای گفت« :مها» ،ســامانه بســیار
خوبی است که من توصیه میکنم حتماً در مراکز
تجاری ،اداری ،مغازهها و حتی منازل مسکونی
مورداســتفاده قرار بگیرد .او با بیــان اینکه این
سامانه در ارتباط مستقیم با مراکز انتظامی قرار
دارد ،گفت :ضمانت اجرایی مها بســیار باالست
و در صورت اعالم گــزارش موارد مشــکوک و
مجرمانه اعم از ســرقت و  ...مأموران در کمترین
زمان ممکن در محل حاضر شــده و یکســری
اقدامات را انجام میدهند.

سرقت  ۶هزار د ِر شبکه فاضالب
در یک شهر

مدیر بخش فاضالب
شــرکت آبفا اهــواز از
سرقت ۶هزار درب چاه
فاضــاب در اهواز خبر
داد .به گــزارش فارس،
افشین حاتمی اظهار کرد :در شهر اهواز حدود ۵۲
هزار درب منهول که دریچه بازدید اســت وجود
دارد و قریب به  ۶هزارتا از آنها مفقودشــده که در
حالخریداریمجددآنهاهستیم.حاتمیتصریح
کرد :از سال گذشته اقدام به استفاده از دریچههای
غیرقابل بازیافــت و غیرقابل اســتفاده کردیم و
پیشبینیشدهکهبااطالعرسانیاینموضوعدیگر
شاهددزدیدنآنهانباشیم.

زلزله  ۴.۱ریشتری
دریای خزر را لرزاند

زلزلهای بــه بزرگی
 ۴.۱در مقیــاس امواج
درونی زمین (ریشــتر)
ســاعت ۷و ۴۲دقیقه و
 ۲۵ثانیــه دیروز دریای
خزر را لرزاند .به گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری
موسسهژئوفیزیکدانشگاهتهران،اینزمینلرزهدر
موقعیت طول جغرافیایی ،۵۰.۷عرض جغرافیایی
 ۳۹.۹۹وعمق ۱۰کیلومترزمینبهوقوعپیوست.تا
این لحظه هیچگونه گزارشی از خسارت احتمالی
اینزمینلرزهمخابرهنشدهاست.

