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دستورالعمل »نصیب آموزشی 
یکسان« برای دانش آموزان ابالغ شد

از ســوی وزارت 
آموزش وپــرورش، 
»دستورالعمل اجرایی 
برنامه نهضت نصیب 
آموزشی یکســان با 

هدف ارتقای عدالت آموزشــی« بــه ادارات کل 
آموزش وپرورش اســتان ها ابالغ شــد. به گزارش 
ایسنا،  در این دســتورالعمل، »پوشش تحصیلی 
صددرصدی«، »ارتقای کیفیت یادگیری و عملکرد 
آموزشی-تربیتی دانش آموزان در تمام شاخص های 
مرتبط در مناطق الزم التوجــه«، »تحقق اهداف 
دوره ابتدایی«، »رشد شاخص های توسعه یافتگی 
آموزشی«، »آموزش و هم افزایی در راستای افزایش 
مشارکت همه نهادهای درون و برون سازمانی در 
کاهش فقر یادگیری و نابرابری آموزشی«، »تجهیز 
مدارس 64 شهرستان هدف به تجهیزات آموزشی« 
و »ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی در راستای 
افزایش فرصت های برابر آموزشی«، به عنوان اهداف 

کیفی و کّمی،  مشخص  شده است.
    

 واکنش  وزارت آموزش و پرورش به 
»حذف رشته نمایش در هنرستان سوره«؛ 
سازمان تبلیغات اسالمی باید 

پاسخگو باشد
مدیــرکل دفتــر 
آموزش هــای فنــی، 
حرفــه ای و کاردانش 
وزارت آمــوزش  و 
پرورش حذف رشــته 

نمایش در هنرستان ســوره واکنش نشان داد. به 
گزارش ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش در واکنش به 
حذف رشــته نمایش در هنرستان »سوره« اظهار 
کرد: این موضوع باید از بخش ســازمان تبلیغات 
اسالمی پیگیری شود، برخی از هنرستان ها وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی بوده، بخشی 
هم غیردولتی است که با مراکز مدارس غیردولتی 
فعالیت می کنند، بخش دیگر هم دولتی هستند، 
ضمن اینکه همه این ها با ضوابط آموزش وپرورش 
کار می کنند. او گفت: این مورد خاص باید بررسی 
شود اما در هنرستان های وابسته وزارت ارشاد اکنون 

رشته نمایش در حال برگزاری است.
    

 حمله دزدان به خودرو حمل واکسن کرونا 
در تهران؛

300 واکسن به سرقت رفت 
ســارقان به خودرو 
حامــل واکســن های 
کرونا کــه بــه مراکز 
واکسیناسیون در تهران 
منتقل می شدند حمله 

کرده و چند صد واکسن کرونا به سرقت رفت. خبر به 
سرقت رفتن دو محموله از سوی کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیرکل روابط عمومی 
وزارت بهداشت تائید شد. امروز سردار رحیمی فرمانده 
نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تائید این سرقت 
گفت: در این سرقت 300 واکسن به سرقت رفته است.

    
ورود با خودرو شخصی به مشهد 

جریمه یک میلیونی دارد
رئیــس پلیس راه 
خراســان رضــوی 
گفــت: در حال حاضر 
ممنوعیتی در ورود به 
مشهد وجود ندارد اما 

با توجه بــه وضعیت قرمز این شــهر، خودروهای 
غیربومی پس از ورود به مشهد یک میلیون تومان 
جریمه خواهند شــد. گزارش ایســنا، سرهنگ 
حسین میش مست افزود: از صبح شنبه 6 شهریور 
طرح ممنوعیت بین اســتانی پایــان یافت و فقط 
محدودیت های تردد که مبنای آن رنگ بندی های 

کرونایی شهرستان ها است، اعمال خواهد شد. 
    

 ۷0 شرکت صوری با مدارک 
کارتن خواب ها ارز دولتی می گرفتند

 رئیس پلیس پایتخت از شناســایی ۷0 شرکت 
صوری و بازداشت ۲00 نفر از اعضای آن ها خبر داد. به 
گزارش فارس، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی 
پایتخت گفت: پلیس امنیت پایتخت در طول یک 
سال گذشته موفق به شناسایی ۷0 شرکت صوری و 
انهدام این شرکت ها شده است. اعضای این شرکت ها 
با مدارک غیر همچون مدارک افــراد کارتن خواب، 
کارگر یا نیازمند اقدام به تأسیس شرکت ها و دریافت 
ارز 4۲00 تومانی می کردنــد؛ به طوری که در طول 
یک سال گذشته ۹00 میلیون دالر ارز دولتی برای 
واردکردن کاالهای اساسی مانند کاغذ و چوب دریافت 

کرده اما درواقع کاالیی وارد نمی کردند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دو سال است که دانش آموزان طعم 
نشستن پشت میز و نیمکت های مدرسه 
را نمی چشند و دیگر خبری از زنگ تفریح 
و بازی و دویدن در حیاط مدرسه نیست. 
با آمدن کرونا، مدارس که یکی از مراکز 
شورونشاط و اجتماعی شدن بچه ها بود 

نیز تعطیل شد.
اوایــل شــیوع کرونا مســئوالن 
آموزش وپــرورش ســخن از تعطیلی 
چندهفته ای مدارس بــه میان آوردند 
و کمی بعدتر حرف از آموزش مجازی 
حداکثر تا پایان ســال تحصیلی شد و 
وعده دادند سال تحصیلی 1400-۹۹ 
به صورت حضوری خواهد بود. حاال دیگر 
تقریباً دو سال اســت که دانش آموزان 
به صــورت غیرحضــوری آمــوزش 
می بینند و ناگفته نمانــد به خاطر این 
شــیوه دانش آموزان زیادی در مناطق 

دورافتاده کشور از تحصیل بازماندند. 
امســال هم بحث های زیــادی در 
مورد بازگشایی یا ادامه دادن شیوه های 
غیرحضوری جهت آموزش دانش آموزان 
مطرح  شده اســت. خانواده ها از اینکه 
بچه هــا در خانــه درس می خواننــد 
ناراحت اند؛ شیوه های تدریس نسبت 
به گذشته تغییرات قابل توجهی داشته 
اســت و برای والدین سخت است تا در 
آموزش بچه های خود ســهیم باشند. 
همچنین آن ها معتقدند بچه ها در خانه 
آن طور که باید دل به درس نمی دهند 
و منظم بودن که یکــی از اصلی ترین 
کارکردهای فضای آموزشی محسوب 

می شود در خانه وجود ندارد. 
معلمان نیز به شــیوه غیرحضوری 
بــودن آمــوزش اعتــراض دارنــد و 
معتقدند تدریس آنالین بــا توجه به 
سرعت اینترنت در ایران و قطع برق در 
مقاطعی که موجب قطعی اینترنت نیز 
می شود، کاری بسیار طاقت فرساست. 
ازســوی دیگر آموزش حضوری در این 

دو ســال موجب افت تحصیلی مفرط 
دانش آموزان شده است و اگر این شیوه 
ادامه داشته باشد در سال های باالتر با 

مشکالت فراوانی روبه رو خواهند شد. 
از ســوی دیگر مــادران زیادی هم 
مخالف بازگشــایی مــدارس پیش از 
واکسیناسیون سراســری معلمان و 
دانش آموزان هستند و می گویند حاضر 
نیستند حتی با ریسک یک سال عقب 
ماندن بچه ها از مدرسه، فرزند خود را به 

مدرسه بفرستند.
به هرروی، اماواگرهای بازگشــایی 
مدارس موضوعی تکراری شده است، 
مســئوالن صحبت از لزوم بازگشایی 
مدارس می کننــد و گاهی بــه دلیل 
خیزهای کرونا آن را عملی نمی دانند. 
گروهی می گویند واکسیناسیون همه 
عوامل آمــوزش و رعایت صددرصدی 
پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی 
دانش آموزان مقدمات آموزش حضوری 
است و در این میان کمتر از یک ماه زمان 

باقی است.
امسال مدارس میزبان 
دانش آموزان می شوند؟

اعالم واکسیناســیون معلمان در 
مردادماه از سوی وزرای سابق بهداشت 
و آموزش وپــرورش جرقه هــای امید 
برای بازگشــایی مــدارس را زد. وزیر 
آموزش وپــرورش پیشــین و دیگــر 
مقام های این وزارتخانه هم از بازگشایی 
مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 
خبر دادند که ســبب شــد بوی مهر و 

مدرسه به مشام برسد. 
از ســویی برخی دانش آمــوزان به 
کالس های غیرحضوری و آنالین عادت 
کرده اند. آن ها دوســت دارند به دلیل 
یا به بهانه شیوع ویروس کرونا در خانه 
درس بخوانند و والدین نگران سالمتی 
فرزندان هســتند به ویژه در برابر سویه 
دلتای کرونا که پیر و کــودک و جوان 

نمی شناسد. 
محسن حاجی میرزایی، وزیر پیشین 
آموزش وپــرورش در آخرین روزهای 
وزارت خــود گفته بــود تمامی تدابیر 

بهداشتی برای بازگشــایی مدارس در 
مهرماه صورت گرفته است و خانواده ها 
نگران نباشند چون هیچ کاری در این 
خصوص، بدون هماهنگــی با وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا انجام 
نخواهد شد. او همچنین بیان کرده بود 
دور بودن طوالنــی مدت دانش آموزان 
از مدارس تبعات و آســیب های جدی 
به دنبال دارد؛ لذا مطابق پروتکل های 
وزارت بهداشت، بازگشایی مدارس از 
اول مهرماه انجام خواهد شد. بر اساس 
صحبت های او در این طرح، قرار است؛ 
رانندگان سرویس های مدارس، مربیان 
مهدهای کــودک و هر فــردی که در 
مجموعه آموزش وپــرورش و در کادر 

مدرسه فعالیت دارد، واکسینه شود.
بازگشایی مدارس باید مستقل از 
واکسیناسیون برنامه ریزی شود 

علیرضا رئیســی، سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز معتقد اســت: 
اگر مهر نشــد، مدارس را از آبان یا آذر 
بازگشایی کنید. بازگشایی مدارس باید 
مستقل از واکسیناسیون برنامه ریزی 
شــود و معتقدم اگر مدارس سه روز در 
هفته فعالیت کنند، بهتر از آن است که 

تعطیل باشند.
تمام این صحبت ها باعث شد تا بحث 
بازگشــایی مدارس دوباره داغ شود و 
در این تناقض گویی هــا، موافقت ها و 

مخالفت های زیادی هم صورت گیرد.
امکان بازگشایی 50 درصد مدارس؛ 

حضوری و با رعایت پروتکل ها
در ادامه، روز گذشــته سرپرســت 
وزارت آموزش وپــرورش پیشــنهاد 
بازگشــایی مدارس و آغاز آموزش ها از 
اول مهرماه به صــورت ترکیب مجازی 
و حضــوری را داد. علیرضــا کاظمی 
گفت: بیش از 100 هزار کالس زیر 1۵ 
دانش آموز داریــم و ۵0 درصد مدارس 
ما نیز کمتر از ۷۵ دانش آموز دارند که این 
مدارس و این کالس ها می تواند به صورت 
حضــوری و با رعایت شــیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شود.
او تأکید کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا 

کلیات این طرح را تصویب کرده و قرار 
است تفاهم نامه ای بین کمیته های ستاد 
کرونا و آموزش وپرورش تنظیم شود تا 
استانداردهای الزم بهداشتی تدوین و تا 

پایان هفته به مدارس ابالغ شود.
او همچنین روزهای ثبت نام مدارس 
را به ۵ روز افزایش داده و گفته است هیچ 
دانش آموزی امســال بدون مدرسه و 
کالس درس نخواهــد بود و اگر اســم 
دانش آموز در ســامانه پادا ثبت نشود 
این به معنای ثبت نام دانش آموز نیست. 
همچنین مدعی شده که مشکالت همه 
سایت ها و پلتفرم های مربوط به ثبت نام 
مدارس و ثبت نام کتاب ها مرتفع خواهد 

شد.
ناگفته نماند که نادر توکلی، معاون 
درمان ستاد مقابله کرونای تهران هم 
گفته است به باز شدن مدارس چندان 
خوش بین نیســت. او معتقد است اگر 
پروتکل خاصی وجود داشــته باشد و 
نیز اگر موفق شویم کودکان را هم علیه 
کرونا واکسینه کنیم، می توانیم به بحث 

بازگشایی مدارس وارد شویم. 
آموزش مجازی جوابگو نیست

همان طور که می دانید بسیاری از 
معلمان با آموزش غیرحضوری مخالفت 
می کنند. آن هــا می گویند آموزش در 
روش غیرحضوری نتیجه خوبی ندارد 
و باعث می شود دانش آموز فقط مقطع 
عوض کند و بار علمی نداشــته باشد. 

در مــدارس زیادی هم دیده شــده که 
به معلم ها گفته اند هیچ دانش آموزی 
را مردود نکنند و بــه همه نمره قبولی 

بدهند.
در همیــن رابطه یک کارشــناس 
آموزش وپرورش گفت: آموزش مجازی 
نیز باید به شاخص هایی دست پیدا کند 
تا نگرانی های والدین از آموزش فرزندان 
و معلمان از تدریسشان را برطرف کند. 
اگر قرار باشد چرخ بر همان روال سال 
تحصیلی گذشته بچرخد، باید گفت که 
آموزش مجازی پاسخگوی خوبی برای 

فرایند یاددهی-  یادگیری نخواهد بود.
زهرا علی اکبری بیان کرد: آن طور 
که از شــواهد برمی آید بیشتر جوامع 
توسعه یافته با واکسیناسیون حداکثری 
و آماده ســازی فضای آموزشی خود، 
آموزش حضوری را گزینه موردپسند 

برای سال تحصیلی در نظر گرفته اند. 
او معتقد است در ایران برای حضوری 
کردن کالس درس امکانات کافی وجود 
ندارد. علی اکبری با اشاره به اینکه این 
الزامات را می توان از رعایت پروتکل های 
بهداشتی در فضاهای آموزشی دنبال 
کرد که ناخرســندانه آن قدر مناسب 
و قابل دفاع نیســت گفت: کالس های 
درس کوچک، تراکم دانش آموزی زیاد، 
سرویس های بهداشتی کم تجهیز شده، 
بودجه ناکافی مدارس برای تجهیز شدن 
و آمادگی کامل ازجمله مواردی است که 
اجرایی شدن آن ها در مدارس با امکانات 
و داشــته های نظام آموزشــی فاصله 
دارد و نمی گذارد تا تصمیم بر آموزش 

حضوری، منطقی به نظر برسد.
کم کاری دولت در بحث 

آموزش وپرورش
علی اکبری ادامــه داد: دولت باید 
طی دو ســال اخیر به این فکر می بود 
که شــرایط را مهیا کند، اما متأسفانه 
نه تنها به این امر دقتی نشــد، بلکه تا 
حدودی مســئله را با آموزش مجازی 
و تلویزیونی از دغدغه هــای خود دور 
کردند. دانش آموز برای رشــد متوازن 
آموزشــی و تربیتی خود بــه بودن در 
محیط مدرسه و گفت وگو با همساالن 
و معلمان خــود در فضــای اجتماع و 
مشارکت در فعالیت های تعلیم و تربیتی 
نیاز دارد. چنین ویژگی هایی از مدرسه 

با آموزش مجازی قابل جبران نیست.
این کارشــناس آموزش وپرورش 
تصریح کرد: اگر هم صاحب نظران علوم 
تربیتی تأکید بر بازگشــایی حضوری 
مدارس دارنــد باید به ایــن نکته نیز 
توجه داشــته باشــند که آیا مدارس 
آمادگی الزم و کافــی را دارند یا خیر؟ 
و پس ازآن اصــرار بر آموزش حضوری 

داشته باشند.
به عقیده او در این دوران و با توجه به 
کمبودهایی جهت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در مدارس وجود دارد تنها 
گزینــه آموزش های مجازی اســت 
اما اگر قرار باشــد برای آموزش های 
مجازی فکر و برنامه ای وجود نداشته 
باشد و به روال سابق باشد هیچ بازدهی 

نخواهند داشت.

اهمیت کارشناسی اصولی در 
مورد بازگشایی مدارس

باز شدن دوباره مدارس یا ادامه دار 
شدن آموزش های مجازی آن هم در این 
روزها موضوع مهمی است. موضوعی 
که نیاز به کارشناسی دارد و نباید ساده 
از کنار آن بگذریــم. خوب می دانیم که 
مدرسه یکی از کانون های اصلی آموزش 
و تجربه زیست خارج از خانه برای دانش 
آموزان اســت و نبــود آن صدمه های 
جبران ناپذیری بــه آن ها وارد می کند 
اما در شرایط حساسی که کرونا هرروز 
افراد زیادی را مبتــال می کند یا باعث 
مرگ آن ها می شــود نباید سرسری به 

این موضوع وارد شد. 
خوش بینانه هم بخواهیم به موضوع 
نگاه کنیم، اگر تمام معلمان و رانندگان 
سرویس مدارس واکســینه شوند، باز 
هم ریسک بازگشایی مدارس باالست 
چراکه دانش آموزان دوره متوسطه یک 
و دو را می توان متقاعد کرد که از ماسک 
اســتفاده و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنند؛ اما آیا می شود دانش آموزان 
دوره ابتدایی را به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی مجــاب کــرد؟ کودک 
کالس اولی که تــازه از آغوش خانواده 
جداشده است شــاید دوست شدن با 
همکالسی بهترین تسکین برای دوری 
از خانواده اش باشد. چگونه می توان او 
را مجبور به دور ماندن از همکالسی در 

زنگ تفریح یا سر کالس کرد؟
این موضوعات دغدغه بسیاری از 
خانواده ها اســت که برای جلوگیری 
از ابتالی فرزندان خــود به کرونا و یا 
انتقال آن به خانــواده نگرانی دارند، 
اگرچه به گفته بســیاری از پزشکان 
کودکان بیشتر به عنوان ناقل ویروس، 
اغلــب این بیمــاری را بــدون هیچ 
عالمتی یا بــا عالئم خیلــی خفیف 
به سالمت رد می کنند اما این سالمت 
به ویژه با شیوع ســویه تهاجمی دلتا 
و المبدا یقینی و قطعی نیســت. این 
موضوعات مســئولیت متولیان امر 
آموزش را در برابر جان دانش آموزان 
و خانواده های آن ها بیشتر می کند و 
الزم است که در روزهای باقی مانده 
دقیق و اصولی تر نسبت به این مسئله 

تصمیم گیری کنند. 

جدیدترین پیشنهاد درمورد بازگشایی مدارس،  ترکیب آموزش مجازی و حضوری است، با یک شرط؛ 

اگر مهر نشد، از آبان یا آذر

خبر

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای اســتان تهران با بیان 
اینکه روند بیماری در تهران متأسفانه سینوسی است و کاهشی 
نداشته ایم، گفت: در عین حال تعداد مرگ ها کماکان باالست و 

همچنان افزایش مرگ ها ادامه خواهد داشت.
روند سینوسی کرونا در تهران

دکتر نادر توکلی درباره روند بیماری کرونا در تهران، گفت: 
روند بیماری در تهران متأســفانه سینوسی اســت. این روند 
سینوسی هم به گونه ای است که کماکان کاهشی در بیماری 
نداشته ایم. طبق آخرین آمارها، کماکان ۲0 هزار و 400 مورد 
مراجعه سرپایی به بخش درمان و 4100 مورد مراجعه سرپایی به 
بخش بهداشت داریم. همچنین بستری  جدیدمان باالی ۲000 
بیمار است که تقریباً 1۵ درصد آن ها در بخش های ویژه بستری 
می شوند.او با بیان اینکه در حال حاضر ۹3۵0 بیمار بستری در 

بخش های اورژانس و ویــژه داریم، گفت: همچنین 600 بیمار 
هم در بخش های اورژانس به سر می برند. در عین حال کماکان 
تخت ها خالی نمی مانند و با توجه به تعداد بیمارانی که ترخیص 

می شوند، بیماران از اورژانس به بخش منتقل می شوند.
توکلی با بیان اینکه کاهش محسوســی در موارد بیماری 
نداشتیم، افزود: یکی دو روز ممکن است به صورت موضعی و کوتاه 
مدت، روند کاهشی را ببینیم، اما به طور کلی تغییر محسوسی از 
نظر کاهش موارد بیماری نداشتیم. در عین حال تعداد مرگ ها 
کماکان باالست و همچنان افزایش مرگ ها ادامه خواهد داشت.

پیک ششم با سوش المبدا همراه است
او درباره خطر بروز پیک ششــمی با موتاســیون المبدا، 
گفت: بله کاماًل چنین موضوعی محتمل است. زیرا این جهش 
در اروپا گزارش شده است. از آنجایی که مرزها باز است، اگر 

مسافرت ها و انتقال هوایی مسافران وجود داشته باشد، این 
پیک در کشو ما هم اتفاق می افتد.

توکلی افزود: قدرت ســرایت کرونای المبدا به شــدت 
باالســت، در عین حال مدت طول بیماری طوالنی تر است و 
سه تا چهار هفته طول می کشد و افراد بین 10 تا ۲0 ساله را 
هم بیشتر از سایرین درگیر می کند و بیماری طوالنی را هم 

ایجاد می کند.
آخرین آمار از مبتالیان و فوتی ها

آمــار کشــته ها همچنان باالســت. بر اســاس آخرین 
اطالعات وزارت بهداشــت از روز شــنبه تا ظهر یکشــنبه 
31 هــزار و ۵16 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشــور 
شناسایی شد که ســه هزار و 614 نفر از آن ها بستری شدند. 
متأســفانه در زمان ذکر شــده، ۵۸1 بیمار کووید1۹ جان 
 خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری

 به 106 هزار و 4۸۲ نفر رسید.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، از ۲۹ مرداد ماه تا چهارم 
شهریور ماه 1400 مقارن با هفته ۷۹ اپیدمی در کشور، تعداد 

موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۲1۲30۹ نفر 
بوده اســت. همچنین موارد بســتری جدید طی این مدت 
330۹0 نفر بوده و فوتی های جدید 44۵3 نفر بوده است. بر 
این اساس کاهش ۹ درصدی در موارد سرپایی مثبت،  کاهش 
کمتر از 1 درصد )0.۷ درصد( در تعداد بیماران بســتری و  
افزایش 10.4 درصدی در تعداد فوت شــدگان بیماری را در 

هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل شاهد بوده ایم.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران:

افزایش مرگ های کرونایی ادامه خواهد داشت

سرپرست وزارت 
آموزش وپرورش پیشنهاد 

بازگشایی مدارس و آغاز 
آموزش ها از اول مهرماه 

به صورت ترکیب مجازی 
و حضوری را داد. به گفته 
او بیش از ۱00 هزار کالس 
زیر ۱5 دانش آموز داریم 
و 50 درصد مدارس نیز 
کمتر از ۷5 دانش آموز 

دارند که امکان برگزاری 
کالس ها به صورت حضوری 

و با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی را فراهم می کنند

کارشناس آموزش وپرورش: 
اگر صاحب نظران علوم 

تربیتی با این وضعیت کرونا 
و شیوع بیماری،  تأکید بر 

بازگشایی حضوری مدارس 
دارند باید به این نکته نیز 

توجه داشته باشند که 
مدارس آمادگی الزم و 
کافی را دارند یا خیر؟ و 

پس ازآن اصرار بر آموزش 
حضوری داشته باشند
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