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در عین مخالفت وزیر بهداشت و برخی از اعضای جامعه پزشکی با بازگشایی مدارس

  یاسر مختاری
سرانجام با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا قرار 
است که مدارس مناطق آبی و زرد آماده استقبال 
از حضور دانش آموزان شوند این تصمیم ستاد 
ملی را که روز پنجشبنه وزیر آموزش و پرورش 
اعالم کرد با انتقاداتی از سوی خانواده ها، فرمانده 
عملیات ستاد مدیریت کرونای تهران و برخی 
است.  شده  مواجه  پزشکی  جامعه  چهره های 
از سوی دیگر وزیر بهداشت نیز مخالفت این 
کرد.  اعالم  مدارس  بازگشایی  را  وزارت خانه 
این انتقادات موجب شد تا روز شنبه سخنگوی 
ستادملی مدیریت کرونا در پاسخ به این نگرانی ها 
از اختیاری بودن حضور در مدارس، آنهم تحت 

شرایط خاصی سخن بگوید.

تصمیم به آموزش حضوری
به گزارش سپید، محسن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش در رابطه با بازگشایی مدارس 
اظهار کرد: »یکی از مهم ترین نکاتی که همکاران 
مطرح کردند درباره حضوری شدن مدارس است 
که در این باره دغدغه داشتند. مطالعات بین المللی 
حاکی است اگر زیرساخت های فنی، نرم افزاری 
و سخت افزاری برای آموزش غیرحضوری کامل 
باشد، اگر دانش آموزان به ابزارهای الزم مجهز 
باشند، اگر معلمان توانایی کامل را برای آموزش 
در فضای مجازی داشته باشند، اگر دانش آموزان 
توانایی الزم برای فراگیری آموزش ها را از مسیر 
مجازی داشته باشند، اگر خانواده ها هم انگیزه و 
هم توانایی برای کمک به تحصیل فرزندانشان 
با 50 درصد کیفیت  باشند، آموزش  را داشته 

قابل دستیابی است.«
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: »استان هایی 
ندارند.  دسترسی  ابزارها  این  به  که  داریم 
حضوری  آموزش  به  می کند  اقتضا  مشکالت 
فکر کنیم. دربسیاری از کشورهای دنیا مدارس 
اولین مکان هایی بودند که تعطیل شدند. آنها با 
توسعه آگاهی ها و ارزیابی ها، به تدریج درصدد 
بازگشایی مدارس خود هستند امروز این سیاست 
در کشورهای زیادی حتی با میزان ابتال و فوت 

بیش از ما جریان دارد.«
حاجی میرزایی بیان کرد: »مطالعات نشان می دهد 
تاثیر تعیین کننده ای بین بازگشایی و شیوع بیماری 
وجود ندارد اما مطالعات این را نیز می گوید که 
دور بودن دانش آموز از مدرسه با تبعات متعددی 
روبرو است مدرسه تنها کارکرد آموزشی ندارد 
بلکه مدرسه کارکرد تربیتی، پرورشی، اجتماعی 

و روانی دارد.«
وی اضافه کرد: »اصل بر این است که مدرسه باز 
باشد البته با رعایت پروتکل و دستورالعمل های 
بهداشتی، هرزمان که متخصصان به این نتیجه 
برسند که در مناطقی بازگشایی مدارس با تبعات 
روبرو است ما تبعیت می کنیم اما اکنون ستاد 
کرونا تصمیم گرفته است که آموزش ها حضوری 

باشد اما با الزاماتی همراه باشد.«
شروط  با  رابطه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 

بازگشایی مدارس گفت: »مدارس باید در تمام 
مناطق به جز مناطق قرمز باز باشند و کادر اداری 
و اجرایی در مدرسه حضور داشته باشند اگر 
به دنبال مدرسه محوری هستیم زمانش اکنون 
است. دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی باید 
به مدرسه بروند و حداکثر باید 10 نفر در کالس 
باشند. سالمت دانش آموزان برای ما بسیار اهمیت 
دارد ما با این کار سالمت و آموزش را قابل 

اهمیت می دانیم.«

جبران عقب ماندگی ها با بازگشایی مدارس
روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری نیز 
در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا اظهار کرد: 
»هیچ شیوه ای جایگزین آموزش حضوری نبوده 
و نخواهد شد. قطعا در مدت تعطیلی مدارس، 
باید  که  بوده  دانش آموزان  متوجه  آسیب هایی 

آموزش  مجدد  آغاز  با  پرورش،  و  آموزش 
حضوری و بازگشایی مدارس، این آسیب ها را 
شناسایی و نواقص و مشکالت آموزشی دوران 
تعطیلی مدارس را طی همین مدت باقیمانده از 

سال تحصیلی به نحوی جبران کند.«

آموزش حضوری در مدارس با شروطی 
اختیاری شد

رئیسی  علیرضا  که  بود  جلسه  این  از  پس 
سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا در رابطه 
آخرین تصمیمات در مورد بازگشایی مدارس 
نیز پرسش های  اظهار کرد: »در مورد مدارس 
زیادی در هفته گذشته مطرح شد که برخی از 

آنها ضد و نقیض بود. مدارس به هیچ وجه به 
صورت اجباری برگزار نمی شوند و برای پایه های 
اول و دوم ابتدایی در مناطق آبی و زرد حضور 

فیزیکی به صورت اختیاری خواهد بود.«
وی تأکید کرد: »حضور فیزیکی در مدارسی که 
تعداد دانش آموزان آن کم بوده و هر کالس 10 
نفر یا کل مدرسه 50 نفر است به صورت دو 
روز در هفته که اجباری نیست خواهد بود اما 
حضور کادر مدرسه و کارکنان بر عهده آموزش 
و پرورش است که خود آن ها باید در این رابطه 

تصمیم بگیرند.«
اگرچه وزیرآموزش و پرورش همچون مهرماه 
بر بازگشایی مدارس تأکید دارد اما سعید نمکی 
وزیر بهداشت به صورت صریح مخالفت تولیت 
مدارس  بازگشایی  با  را  کشور  نظام سالمت 
گفت:  و  کرد  اعالم  کرونایی  این شرایط  در 
مدارس  بازگشایی  مخالف  حاضر  حال  »در 
هستیم. نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به 

بیفتیم.  اردیبهشت و خردادماه  تله 
ادامه در صفحه 15 

آموزش حضوری به صورت اختیاری آغاز شد

حاجی میرزایی : مدارس باید در 
تمام مناطق به جز مناطق قرمز باز 
باشند و کادر اداری و اجرایی در 
مدرسه حضور داشته باشند اگر 
به دنبال مدرسه محوری هستیم 

زمانش اکنون است. دانش آموزان 
پایه اول و دوم ابتدایی باید به 

مدرسه بروند و حداکثر باید ۱۰ 
نفر در کالس باشند.

رئیسی : مدارس به هیچ وجه به 
صورت اجباری برگزار نمی شوند و 
برای پایه های اول و دوم ابتدایی 

در مناطق آبی و زرد حضور فیزیکی 
به صورت اختیاری خواهد بود

روحانی: هیچ شیوه ای جایگزین 
آموزش حضوری نبوده و نخواهد 

شد. قطعا در مدت تعطیلی 
مدارس، آسیب هایی متوجه 
دانش آموزان بوده که باید 

آموزش و پرورش، با آغاز مجدد 
آموزش حضوری و بازگشایی 

مدارس، این آسیب ها را شناسایی 
و نواقص و مشکالت آموزشی 
دوران تعطیلی مدارس را طی 
همین مدت باقیمانده از سال 

تحصیلی به نحوی جبران کند


