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اگر مسئله کرونا، وضعیتی نگران  کننده را برای 
ما ایجاد کند و مسائل بر سر راه، شرایط حادی 
را رقم بزنند، در کنار اعمال محدودیت، شاید 
مجبور باشیم مجددا به وضعیت تعطیلی بازگردیم. 
به همین دلیل است که تصمیمات باید در شرایط 
خود اتخاذ شوند. کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی هم درباره این مساله، 
بررسی های الزم را خواهد داشت و با امید به 

خدا در زمان الزم اعالم نظر خواهد کرد.«

کرونا و وضعیت تکالیف دانش آموزان و 
آموزش در خانه

کرونا و وضعیت تکالیف دانش آموزان همچنان 
بر گمانه زنی  و نگرانی ها افزوده است. در این 
ابتدایی  آموزش  معاونت  گذشته  روز  راستا 
نگرانی ها  این  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پاسخ داد. این معاونت در رابطه با تدابیر اتخاذ 
از  اولیاء  تمایل  عدم  و  ممانعت  برای  شده 
حضور دانش آموزان برای حضور در کالس های 
درسی اعالم کرد: » برگزاری جلسات آموزش 
اولیاء در کانال تخصصی اولیاء در شبکه شاد 
و تبیین موضوع و نحوه همکاری و آموزش 
اولیاء، ارسال پروتکل های بهداشتی و اطمینان 
از امن بودن مدارس جهت آموزش معلمان، 
طراحی  مدارس،  مدیران  و  بهداشت  مربیان 
سامانه صدای اولیا در اپلیکیشن شاد به  منظور 
آن ها  همکاری  از  استفاده  و  مستمر  ارتباط 
راهبری  و  آموزشی  نقش  ایجاد  راستای  در 
بهداشتی و درخواست تصویب  پروتکل های 
آئین نامه های جدید و متناسب با شرایط مختلف 
فرصت های  ایجاد  به منظور  عالی  شورای  در 
جدید آموزشی در صورت عدم حضور دانش 
آموزان در مدارس، ازجمله تدابیر اتخاذشده 

در این موضوع است.«
این معاونت همچنین در رابطه با ارزیابی آموزش 
و پرورش نسبت به آموزش در خانه با مدیریت 
اولیاء تصریح کرد: » فرصت های آموزشی متنوع 
به صورت های مختلف، ارائه تکالیف با محوریت 

افزایش مهارت آموزی دست ورزی با همراهی 
شبکه  و  اولیاء  اطالعات  بانک  تشکیل  اولیاء، 
آموزشی همراه معلم و تبادل تجربه نحوه همکاری 
اولیاء در فرایند یاددهی، یادگیری به منظور اطمینان 
از ارائه آموزش استاندارد و کیفی به دانش آموزان، 

ازجمله ویژگی های آموزش در خانه است.«
معاونت آموزش ابتدایی درباره ارائه مدرک و 
در  که  دانش آموزانی  برای  امتحانات  برگزاری 
مدرسه حضور ندارند نیز اعالم کرد: » در دوره 
آموزش ابتدایی با توجه به ماهیت ارزشیابی کیفی 
– توصیفی، با استفاده از مواد مندرج درآئین نامه 
آموخته های  از  توصیفی   – کیفی  ارزشیابی 
دانش آموزان در طی فرآیند آموزش – یادگیری 

توسط آموزگاران ارزشیابی به عمل می آید.«
این معاونت همچنین در رابطه با پروتکل های 
بازگشایی مدارس نیز نوشت : » تخصیص اعتبار 
الزم به منظور تجهیز و ایمن سازی مدارس و در 
مرحله دوم رعایت فاصله ایمنی با حضور۵۰ 
روزهای  به صورت  آموزان  دانش  درصدی 
زوج و فرد پیشنهاد شده است. همچنین تهیه 
زیرساخت مناسب برای آموزش های مجازی 

از اهم اقدامات محسوب می شود.«
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاونت 
تراکم  که  موضوع  این  به  پاسخ  در  پرورش 
با  مغایر  آینده  تحصیلی  در سال  دانش آموزان 
» با  کرد:  است، تصریح  بهداشتی  پروتکل های 
توجه به کمبود فضا و نیروی انسانی در آموزش 
ابتدایی برگزاری کالس ها در ایام هفته به صورت 
یک روز درمیان و انجام تکالیف با هدایت و 
هم یاری اولیاء مورد تأکید است؛ همچنین تهیه 
مجازی  آموزش های  برای  مناسب  زیرساخت 

از اهم اقدامات محسوب می شود.«

آغاز سنجش سالمت نوآموزان 
گفته شد  این گزارش  آغاز  در  که  همانگونه 
وضعیت دانش آموزان استثنایی در این روزها 
کننده  نگران  دانش آموزان  دیگر  از  بیشتر 
است. حضور 182 هزار دانش آموز استثنایی 
در مدارس کشور سالمت سنجی آنان را پیش 

از هرگونه بازگشایی ضروری می کند. 
به گزارش خبرنگار سپید، شهناز کریمی رئیس 
در  تهران  شهر  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
نشست خبری چهارشنبه 11 تیرماه در رابطه 
با سنجش سالمت نوآموزان در بدو ورود به 
برای  پایگاه   ۴8 گذشته  »سال  گفت:  مدرسه 
پایگاه   73 به  امسال  که  بود  فعال  منظور  این 
امسال  می کنیم  پیش بینی  است.  یافته  افزایش 
9۵ هزار دانش آموز در شهر تهران برای این 

منظور مراجعه کنند.«
کریمی با بیان اینکه نوبت گیری خانواده ها برای 
شرکت در سنجش سالمت نوآموزان آغاز شده 
است، اظهار کرد: »هر پایگاه روزانه 2۰ نفر را 
تا   8 ساعت  از  پایگاه ها  این  می کند.  سنجش 
13 فعال هستند. در این پایگاه ها برای هر نفر 
نیم  ساعت زمان الزم است چراکه باید لوازم 
ضدعفونی شوند. امسال تعداد پایگاه را بیشتر 
کردیم و افراد مشکوک به پایگاه تخصصی می روند 
توانبخشی  کمک  وسایل  با  آنها  از  بخشی  و 
مدارس  به  هم  بقیه  و  رفته  عادی  مدارس  به 

استثنائی می روند.«

وی در ادامه با بیان اینکه در اوایل اسفند وقتی 
مدارس تعطیل شد آموزش و پرورش استثنایی 
دچار چالش شد، تصریح کرد: »دانش آموزان 
هماهنگ  تلویزیون  با  را  خود  عمومی  بخش 
کردند، اما معلمان دانش آموزان استثنایی جهاد 
کردند. به دلیل شرایط خاص این دانش آموزان 
به  بود آموزش  اینکه مدرسه تعطیل  علی رغم 

آنان ادامه پیدا کرد.«
رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران 
یادآور شد: » در این بخش با توجه به شرایط 
خاص دانش آموزان، قبال هم در فضای مجازی 
فعال بودیم اما فعالیتمان را مستمرتر و متمرکزتر 
کردیم تا زمانی که شبکه شاد پایه ریزی شد. به 
این ترتیب 39 هزار و 721 محتوای آموزشی 
تولید شد که مجموع آنها بیش از 7۰۰ هزار 

دقیقه بود.«
کریمی با بیان اینکه با بیان اینکه دانش آموزان 
ناشنوا، طیف اوتیسم، نابینا و ... از محتوای آموزش 
تلویزیونی نمی توانستند استفاده کنند گفت: » به 
همین دلیل »استودیو اشاره« را تاسیس کردیم 

تا برای این افراد محتوا مناسب سازی شود.«
توانبخشی  پرورش  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
صدای مشاور را هم  راه اندازی کرده است، اظهار 
کرد: »این خط به شکل 2۴ ساعته پاسخگوی 
خانواده ها بود و حتی گاهی به دلیل وابستگی 
عاطفی دانش آموزان به معلمان این زمینه فراهم  

شد تا آنها به منزل دانش آموزان بروند.«
رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص 
جهش تحصیلی نیز اظهار کرد: »میانگین هزار 
متقاضی در شهر تهران وجود دارد که در پایه های 
به چهارم، چهارم  به ششم  به سوم، دوم  اول 
هستند. همه این پایه ها مستلزم باز شدن سامانه 

سناد است اما هنوز باز نشده است.«
اولیای   6۰۰ هزار  به حضور  اشاره  با  کریمی 
دانش آموز استثنایی در نظر سنجی برای مشخص 
کردن روش های آموزشی به فرزندان خود، گفت: 
گرفت  صورت  سیما  و  صدا  با  » رایزنی هایی 
با حضور  تلویزیونی  آموزش  برنامه های  تا  تا 
رابط ناشنوایان باشد یا حتی االمکان برنامه های 
آموزشی زیرنویس داشته باشند اما این امکان 
فراهم نشد بر همین اساس یک استودیو احداث 
کردیم. در این استدیو با رعایت پروتکل ها درس ها 
را ضبط کرده و از وسایل پیشرفته آموزشی و 
انیمیشن استفاده می کنیم. در حال حاضر براساس 
آخرین آمار 3 هزار نفر از برنامه های تولید شده 

توسط این استدیو بازدید کرده اند.«
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت این دانش 
است،  عنوان شده  گوشی  و  اینترنت  آموزان 
ادامه داد: » اغلب مدیران مدارس هزینه اینترنت 
دانش آموزان را خودشان پرداخت می کردند، 
بعضی مدارس از طریق خیران گوشی و تبلت 
خریداری کردند. براساس نظرسنجی صورت 
گرفته 7 درصد از دانش آموزان در تهران گوشی 
به  را  خود  پیشنهادات  لذا  ندارند  هوشمند 
خیرین  طریق  از  تا  دادیم  ارجاع  وزارتخانه 

این اقالم تامین شود.«
رئیس آموزش و پرورش استثنائی شهر تهران 
یادآور شد: » هزینه سنجش سالمت نوآموزان۴۰ 
هزار تومان است و خانواده ها می توانند ثبت نام  
کرده در نوبت مقرر به پایگاه ها مراجعه کنند.« 
وی افزود: »پایگاه های تابستانی هم امسال فعالیت 

خود را با زیر ساخت شبکه شاد آغاز می کنند.«
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شهناز کریمی رئیس آموزش 
و پرورش استثنایی شهر 
تهران: سال گذشته ۴۸ 

پایگاه برای سنجش سالمت 
نوآموزان در بدو ورود به 

مدرسه فعال بود که امسال 
به ۷۳ پایگاه افزایش یافته 

است. پیش بینی می کنیم 
امسال ۹۵ هزار دانش آموز 

در شهر تهران برای این 
منظور مراجعه کنند


