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 یاسر مختاری
کرونا  هنوز  که  زمانی  در  پرورش  و  آموزش 
برنامه های  می گذراند،  را  خود  اوج  روزهای 
سال آینده خود را وارد فاز اجرایی کرده است. 
اهمیت سالمت در میان کودکان و دانش آموزان 
والدین  به  وابستگی   آماری،  تعدد  به  توجه  با 
ناخواسته  ای که ممکن است در  و تجمع های 
را  تصمیمی  هرگونه  آید،  وجود  به  آنها  میان 
برای بازگشایی مدارس سخت کرده است. در 
این میان وضعیت دانش آموزان استثنایی نیز به 
است  دانش آموزان  دیگر  از  مراتب حساس تر 
چرا که این افراد نیازهای بیشتری داشته و امکان 
دارد بیشتر در معرض بیماری های واگیر چون 

کووید-19 باشند.
دو هفته قبل بود که معاون آموزش و پرورش 
استثنایی کشور طی یک نشست خبری برنامه های 
این معاونت را برای دانش آموزان استثنایی تشریح 
کرد. همزمان با این نشست خبری، برنامه های 
آموزش و پرورش برای سال آتی تحصیلی نیز 
اعالم شد. »زوج و فرد کردن مدارس« از جمله 
سناریوهایی بود که از سوی این وزارت خانه 
دانش آموزان در  برای سال تحصیلی کرونایی 

نظر گرفته شده بود.

زمزمه مخالفت مجلسیان با زوج و فرد 
شدن مدارس

با وجود این سناریو برخی از اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی بر 
این اعتقاد هستند که هنوز زیرساخت های الزم 

برای زوج و فرد کردن مدارس فراهم نشده  است. 
رضا حاجی پور، اجرای کامل طرح زوج و فرد 
شدن مدارس را دسترسی تمامی دانش آموزان 
کشور به امکانات اینترنتی دانست و گفت: »ابتدا 
باید بررسی کنیم آیا تمامی دانش آموزان برای آن 
سه روزی که در خانه خواهند بود برای ارتباط 
تحصیلی و آموزشی خود با معلم به امکانات 
اینترنتی دسترسی دارند یا خیر؟ بسترها و زمینه  
این موضوع هنوز فراهم نشده است. به همین 
دلیل آموزش و پرورش و مسئولین امر باید ابتدا 
بستر این موضوع را فراهم کنند و سپس بستر 
زوج و فرد شدن مدارس را فراهم کنند. امکانات 
اینترنتی در خیلی از مناطق کشور فراهم نیست. 
ابتدا باید بررسی کنیم که تا چه حد بسترها و 
امکانات الزم در حوزه فضای مجازی و اینترنت 
کشور را فراهم کرده ایم. موضوع زوج و فرد شدن 
حضور دانش آموزان در مدارس و بهره مندی آنان 
از امکانات اینترنتی برای امکانات شهری مشکلی 
ندارد ولی دانش آموزان در آن مناطقی که دسترسی 
به اینترنت وجود ندارد، باید در این حوزه چه کنند.«
وی ادامه داد: »اگرچه ممکن است این خانواده ها 
به امکانات سخت افزاری همچون تلفن همراه 
هوشمند دسترسی داشته باشند ولی باید بررسی 
کنیم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چه 
امکاناتی را در حوزه اینترنت برای مناطق فراهم 
کرده است تا دانش آموزان بتوانند در آن سه روزی 
که در منزل حضور دارند ارتباط الزم آموزشی 
و تحصیلی را با معلم خود متصل نگه دارند. 
تاکید من بر توجه به زیرساخت ها و امکانات 

این موضوع است. در موضوع انتخابات اخیر هم 
در برخی مناطق انتخابات به صورت مکانیزه و 
الکترونیک برگزار شد، ولی در برخی مناطق به 
دلیل مشکالت زیرساختی و نبود اینترنت این کار 
صورت نگرفت. تا زیرساخت ها آماده نشود، آغاز 

این موضوع صحیح نخواهد بود.«
در عین حال دیگر عضو کمیسیون آموزش و 
برای  تصمیم گیری  هرگونه  مجلس  تحقیقات 
کرونا  هنوز وضعیت  که  در حالی  را  مدارس 
در کشور مشخص نیست زود دانست. مهدی 
اسماعیلی در مصاحبه ای اعالم کرد: »طرح های 

بهداشتی و آموزشی همچون زوج و فرد کردن 
مدارس خود جای تأمل دارد و ما باید با توجه به 
اقتضائات آن زمان یعنی زمان آغاز سال تحصیلی 
تصمیمات را اتخاذ کنیم، چرا که نمی توانیم از 
حاال تاریخی را مشخص کنیم و بگوییم در این 
تاریخ مدارس بازگشایی خواهند شد و شرایط 
کالس ها به اینگونه خواهد بود. به همین دلیل 
ما باید در آن زمان تصمیم الزم را اتخاذ کنیم. 
این موضوع، مستلزم این است که وضعیت شیوع 
ویروس کرونا را دائما رصد کرده و موقعیت ها 
باید  همچنین  کنیم.  بررسی  حوزه  این  در  را 
توجه داشته باشیم که اولویت ما ابتدا سالمتی 
از  است.  دانشجویان  سالمتی  و  دانش آموزان 
سوی دیگر ادامه  وضعیت کج دار و مریز آموزش، 
می تواند خود برای آینده مشکالتی را ایجاد کند. 
باید بپذیریم که اولویت اول،  ولی به هرحال 
حفظ جان دانش آموزان و دانشجویان است.«

وی افزود: »موضوع زوج و فرد شدن حضور 
پراکندگی،  هدف  با  مدارس  در  دانش آموزان 
فیزیکی  برخورد  کاهش  و  فاصله گذاری 
دانش آموزان در محیط های آموزشی در نظر گرفته 
شده است. باید توجه کنیم که تاثیر تصمیماتی که 
در این حوزه اتخاذ می شود به میزان شیوع در آن 
زمان مرتبط است. اگرچه موضوع فاصله گذاری 
اجتماعی، پرهیز از تجمعات غیرضروری و استفاده 
از ماسک خود امری حائز اهمیت است و باید 
توجه کنیم تجمع چه در مدارس و چه در ادارات، 

خود ممکن است مشکالتی را ایجاد کند. 
ادامه در صفحه 15 

آغاز سنجش سالمت نوآموزان در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
زمزمهمخالفتمجلسیانبازوجوفردشدنمدارس

شماره 141687 12 تیـر 1399

موضوع زوج و فرد شدن 
حضور دانش آموزان در 

مدارس با هدف پراکندگی، 
فاصله گذاری و کاهش برخورد 

فیزیکی دانش آموزان در 
محیط های آموزشی در نظر 

گرفته شده است. باید توجه 
کنیم که تاثیر تصمیماتی که 
در این حوزه اتخاذ می شود 

به میزان شیوع در آن زمان 
مرتبط است


