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 ادامه از صفحه 17
نمکی یادآور شد: »نمی توانیم از طریق فضای 
و  مهرورزی  باید  که  دانش آموز  در  مجازی 
را  کاستی ها  کند،  تجربه  را  کودکانه  بازی 
این فکر کنیم  برای  باید  جبران کنیم و همه 
تلطیف  را  شرایط  این  می توان  چگونه  که 
نکته  این  به  باید  نیز  معلمان  مورد  در  کرد. 
توجه داشت که معلم زنده به کالس است. 
بنده بیش از 30 سال است که معلم دانشگاه 
هستم و زمان حیاتم زمانی بود که سر کالس، 
تدریس می کردم و به فضای روحی معلمان 

باید توجه کرد.« نیز 
وی خاطرنشان کرد: »باید از ظرفیت بی بدیل 
و  آموزش  برای  معلمان  و  آموزان  دانش 
از  پیشگیری  و  مقابله  جهت  فرهنگسازی 
کووید19 به بهترین نحو استفاده کنیم. وجود 
چندین میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون 
پیام  انتقال  برای  باالیی  ظرفیت  خیلی  معلم 
باید  که  است  خانواده ها  به  رسانی  اطالع  و 
برای آن برنامه ریزی و به سرعت اجرا کنیم. 
ظرفیت  این  ادغام  از  استفاده  بنده  پیشنهاد 
در برنامه هرخانه یک پایگاه سالمت است.«
از  دیگر  »یکی  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
ظرفیت های وزارت آموزش و پرورش در طرح 
بسیج ملی مبارزه با کرونا، فضاهای فیزیکی 
و  خوابگاه ها  مدارس،  مانند  وزارتخانه  این 
قرنطینه  برای  می تواند  که  است  مهمانسراها 
یا  خانه  فیزیکی  فضای  نظر  از  که  بیمارانی 
ندارند،  مناسبی  شرایط  اقتصادی،  وضعیت 
مورد استفاده قرار گیرد و خوشبختانه وزیر 
آموزش و پرورش نیز بارها گفته که حاضریم 
ظرفیت های این وزارتخانه را در اختیار وزارت 

با کرونا قرار دهیم.« بهداشت و مقابله 
نمکی ادامه داد: »اگر تجربه موفقی بین وزارت 
بهداشت و آموزش و پرورش برای مدیریت 
ظرفیت سازی  باشد،  داشته  وجود  کووید19 
بود.  خواهد  کشور  آینده  بحران های  برای 
همیشه می گویم که کووید19 مشکالت زیادی 
برای ما ایجاد کرد اما محاسنی مانند همدلی، 

در  همدلی  و  همگرایی  تجربه  و  ملی  وفاق 
آینده داشت.« بحران های  مقابل طوفان ها و 

وی گفت: »گرچه تدوین دروس و کتاب هایی 
دانش  برای  سالمت  و  بهداشت  موضوع  با 
مفید  دوزادهم  و  یازدهم  کالس  در  آموزان 
اول  پایه  از  آموزش ها  این  باید  اما  است 
توسط  هم  آن  و  آموزان  دانش  به  ابتدایی 
معلمان عاشق ارائه شود و باید برای معلمان 
در دوره تربیت معلم هم بسته های آموزشی 
پیشگیری  جامعه،  سالمت  مورد  در  مناسبی 
و  تهیه  زندگی  الگوی  تغییر  و  بیماری ها  از 

تدوین شود.«
دانش  به  »باید  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
کنند.  زندگی  چگونه  که  بیاموزیم  آموزان 
می زنیم،  حرف  کردن  زندگی  چگونه  از  تا 
عده ای فکر می کنند منظور ما چاقی و ورزش 
منظم است اما یک دانش آموز پسر یا دختر 
خانواده  و  همنوع خود  با  زندگی  شیوه  باید 
معنی  به  خانواده  تشکیل  و صرفا  بیاموزد  را 
زندگی  و شیوه درست  نیست  کردن  زندگی 
به تغذیه و ورزش نیست  کردن هم منحصر 
که  را شامل می شود  مختلفی  بلکه شیوه های 
باید از ظرفیت های همدیگر و همچنین جامعه 
شناسان و روان شناسان در این راستا و همچنین 
ارتقای سالمت روان جامعه آینده استفاده کنیم.«
برای  که  داد  پیشنهاد  وی  وبدا،  گزارش  به 
برنامه های  اجرای  و  مدت  بلند  همکاری 
مشترک  کمیته ای  کووید19  از  غیر  مشترک 
از سوی دو وزارتخانه تشکیل و برنامه های 

کند.  عملیاتی  را  مشترک 

به  ضرورت آموزش خودمراقبتی 
دانش آموزان

با  دیدار  در  هم  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سعید نمکی وزیر بهداشت ضمن قدردانی از 
تالش ها، فداکاری و سختکوشی های مجموعه 
این  مدیریت  در  بهداشت  وزارت  بزرگ 
وضعیت پیچیده و سخت کرونا، اظهار کرد: 
شرایط  بتوانیم  زودتر  هرچه  می کنم  »آرزو 

کنونی را به سامان برسانیم و بر این ویروس 
کنیم.« غلبه  عجیب 

جامعه  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی  محسن 
ما همچون دیگر جوامع اهدافی دارد، گفت: 
»آموزش، رفاه و سالمت از شاخص های مهم 
توسعه انسانی هستند که بدون تردید آموزش 

آغاز است.« نقطه 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: »بدون 
تردید جامعه همان گونه عمل می کند که یاد 
گرفته است. اصوالً کارآمدی همه نهادهای ما 
به کارآمدی نظام یادگیری متصل است، هرچه 
سنجیده تر  و  درست تر  بهتر،  یادگیری  نظام 
ما  نهادهای  کارایی  که  است  امید  کند  عمل 

کند.« پیدا  افزایش 
در  کاستی هایی  »اگر  افزود:  میرزایی  حاجی 
کشور داریم نتیجه نظام یادگیری است، بخشی 
چقدر  ما  که  است  این  در  کاستی ها  این  از 
بین  را  ارگانیک  ترکیب  کردیم  پیدا  توفیق 
مجموعه هایی که در حقیقت یک هدف مهم 

کنیم.« حاصل  می کنند،  تعقیب  را 
وی بیان کرد: »ما در آموزش و پرورش افراد 
اختیار  در  آنها  زندگی  دوره  بهترین  در  را 
داریم یعنی دوره ای که در اختیار ما هستند 
موثرترین  علمی  یافته های  مجموعه  نظر  از 

پایدارترین دوره یادگیری است.« و 
ما  »ارتباط  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ارتباطی منظم، همه روزه،  آموزان،  با دانش 
قابلیت  که  است  چهره  به  چهره  و  طوالنی 
که  می دهند  نشان  اینها  همه  دارد.  ارزیابی 
افراد  بیفتد که  اتفاقی  باید در سطح آموزش 
در  بی دغدغه  و  موثر  فعال،  برای حضور  را 

کنیم.« آماده  جامعه 
حاجی میرزایی اعالم کرد: »بدون شک یکی 
از مهم ترین عرصه هایی که افراد باید برای آن 
آماده شوند حوزه سالمت و بهداشت است. 
دیگران  و  خود  از  چگونه  بگیرند  یاد  باید 

کنند.« مراقبت 
وی افزود: »در دوره شیوع کرونا اعتقاد داشتم 
که افراد باید مراقبت از خود را یاد بگیرند. در 

همکاری ارگانیک دو دستگاه مهم است که ما 
از این حیث افراد را تجهیز کنیم؛ یعنی کسی 
که دیپلم می گیرد از نظر سالمت و مجموعه 

باشد.« داشته  هویتی  بهداشتی  آموزه های 
اینکه در سند تحول  بیان  با  میرزایی  حاجی 
بنیادین یکی از ساحت هایی که برای آموزش 
و پرورش پیش بینی شده است همین ساحت 
زیستی و قدمی است که تاکید دارند متوازن 
باشد، گفت: »یعنی اگر وجهی بر وجهی دیگر 
کند.  ایجاد  مشکلی  است  ممکن  کند  غلبه 
همان قدر که آموزش اصول اعتقادی اخالق، 
اهمیت  ما  برای  اجتماع  و  سیاست  اقتصاد، 
دارد سالمت افراد هم برای ما اهمیت دارد.«
وی ادامه داد: »نکته کلیدی این است که جامعه 
هدف ما کسانی هستند که اگر رفتاری را یاد 
تاثیر  هم  خود  پیرامون  بر  می توانند  بگیرند 
را  همکاری  از  شکلی  بتوانیم  باید  بگذارند. 
تعریف کنیم که از همان پایه اول ابتدایی؛ یعنی 
روشنی  هدف گذاری  تحصیلی  دوره  هر  در 

در این زمینه وجود داشته باشد.«
حاجی میرزایی با بیان اینکه برای دوره های 
گفت:  کرده ایم،  ترسیم  را  اهدافی  تحصیلی 
»تغذیه موضوع مهمی است که باید در دستور 
کار قرار دهیم. کارهای مشترک متعدد زیادی 
را همچون بهداشت دندان و دهان، مبارزه با 
چاقی بر اساس استاندارهایی که شما تعریف 
کردید، با هم انجام دادیم که می تواند توسعه 

کند.« پیدا 
وی ادامه داد: »در زمان شیوع کرونا آموزش های 
و  آموزان  دانش  معلمان،  برای  را  متعددی 
مدیران داشته ایم. 110 هزار مدرسه در کشور 
نیز  مدیر  و  معلم  میلیون  یک  و  دارد  وجود 

می گیرند.« قرار  انضباط  این  تحت 
»در  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
هستیم.  یادگیری  بسته های  تولید  آستانه 
یادگیری  محتوای  باید  تحول  سند  براساس 
ما از کتاب محور به سمت بسته های یادگیری 
 ۶ در  تربیت  سمت  به  محوری  دانش  از  و 

کند.« پیدا  انتقال  ساحت 


