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 کشورها  ینظام آموزش  یلیکرونا  بر تعط  روسیو  ریتأث  یجهان  یبررس

 :دنیا آموزشی نظام بر کرونا ویروس تاثیر
  مدارس  تعطیلی کشورها، از بعضی در است. سپر یک همچنین و زندگی فرصت یک مدرسه نوجوان، و کودك هامیلیون براي

 را کشورها آموزشی نظام بر کرونا ویروس ثیرأت یونسکو،. کند مختل را کودکان آینده  دائم طور به و باشد ویرانگر است ممکن
 دوره   و  راهنمایی  ابتدایی،  دبستانی، پیش  مقاطع  در  که  است  دانشجویانی  و  آموزاندانش  به  مربوط  اطالعات زیر.  دارد  نظر  تحت

 .اندکرده  نامثبت خود کشور  آموزشی نظام در) 8 تا 5سطح  ISCED: ( عالی تحصیالت مقاطع در همچنین و متوسطه
 از%  89/ 5 از بیش زندگی که اندکرده  اعالم سراسري تعطیلی کشور 188 از بیش ،) 99 فروردین 15( 2020 آوریل 3 تا

 میلیون 60 از بیش این، بر عالوه . است داده  قرار تأثیر تحت را) نفر میلیون 543 و میلیارد 1( جهان آموزاندانش جمعیت
 د.شوننمی حاضر درس هايکالس در دیگر معلم،

  آموزاندانش  که  دهند  انجام  اقداماتی  کشورها  سایر  تجربیات  بر تکیه  با که  است  این  هاکشور  والنئمس  براي  یونسکو  هايتوصیه
  مدیاهايمولتی  و  افزارهانرم  از  استفاده   یا  و  دورآنالین  راه  از  آموزشی  هايسیستم  از  گیريبهره .  کنند  تشویق  یادگیري  ادامه  به  را

 ندارند،  دائم  دسترسی  اینترنت  به  ولی  دارند  دسترسی  همراه   تلفن  به  که  افرادي  از  دسته  آن  براي  همراه،  تلفن  روي  بر  نصب  قابل
 .شودمی پیشنهاد مدارس تعطیلی ثیرأت کاهش جهت

Source: https://time.com/5810017/coronavirus-school-closings-education-unesco 

 

 ) 14:00روزرسانی: ساعت به( 19-کشور اول از نظر ابتال به کووید 15

 نفر  ابتال در میلیون بهبـودي فـوت ابـتـال کشــور 

 838 12,283 7,403 277,522 آمریکا 

 2,668 34,219 11,744 124,736 اسپانیا

 1,982 19,758 14,681 119,827 ایتالیا 

 1,088 24,575 1,275 91,159 آلمان

 1,259 14,008 6,507 82,165 فرانسه

 57 76,755 3,326 81,639 چین

 664 17,935 3,452 55,743 ایران

 562 135 3,605 38,168 انگلستان

 248 484 425 20,921 ترکیه

 2,276 4,846 604 19,702 سوئیس

 1,590 3,247 1,283 18,431 بلژیک

 918 250 1,487 15,723 هلند

 332 2,322 208 12,549 کانادا

 1,308 2,507 168  11,781 اتریش

 198 6,325 177 10,156 جنوبیکره
 

 ایتالیا :19-کوویدهاي کشورهاي جهان در مواجهه با آموختهدرس
از تاریخ  19- اپیدمی کووید نفر است. در این کشور 60,483,054 جمعیتی بالغ بر کیلومتر مربع و 294،140اروپا با مساحت  ایتالیا از کشورهاي غرب

ومیر در سطح جهان) به (باالترین مرگ ومیر باال تر از یک ماه) با روند ابتال و مرگ(کم  آغاز شد. این اپیدمی پس از مدت کوتاهی 1398یازدهم بهمن 
ترین بحران این کشور بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.  بزرگ  19- که به گفته برخی مقامات این کشور شیوع کوویدطوري ه یک بحران تبدیل شد، ب
ز علل این تجربه تلخ و نیز اقدامات انجام مورد مرگ شناسایی شده است. برخی ا  13,915یید شده بیماري با تأمورد  115,242در این کشور تا کنون 

 شده جهت کنترل بیماري در این کشور شامل موارد زیر می باشد: 
   کم گرفتن خطر و عدم توجه کافی به هشدارها در مراحل اولیه اپیدمی، بطوریکه عموم مردم و محافل سیاسی موضوع را جدي تلقی نکردند  دست

 اقدام به موقع شد و این مسئله باعث تاخیر در 
 عدم قرنطینه مسافران از چین در ابتداي اپیدمی 
  نقیض در خصوص ماهیت ویروس و بیماري  و پارچه و درج اطالعات ضد رسانی موثق و یک عدم اطالع 
  ايدرصد قربانیان حداقل به یک بیماري زمینه 99ساختار جمعیتی پیر و ابتال 
  بهداشتی و درمانی فرسوده هاي الزم در سیستم عدم ظرفیت 
  آوري داده، انتشار به موقع و مدیریت اطالعات وجود مشکالت درخصوص در جمع 
 هاي مورد نظر و نیز اعالم قرنطینه بودن وضعیت قرنطینه و عدم شفافیت در محدودیت عدم موفقیت قرنطینه شهرهاي شمالی ایتالیا به دلیل مبهم

 توسط دولت  ها قبل از اعالم رسمی خبر از رسانه 
  در نهایت اعالم قرنطینه براي کل کشور 
  هاها و لغو برخی مراسم عمومی و فستیوال ها، سینماها، رستورانتعطیلی مدارس، دانشگاه 
 بها در کل کشور) حمایت از وضعیت اقتصادي مردم (توقف پرداخت اجاره 
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