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  یاسر مختاری
در هفته های گذشته بود که مسئوالن سالمت وزارت 
آموزش و پرورش با ارائه آماری از مشکالت وزنی 
دانش آموزان ایرانی نسبت به چاقی 30.1 درصد 
دانش آموزان یا الغری 6 درصدی آنها هشدر دادند. 
در همین رابطه معاونت تربیت بدنی و سالمت و 
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
دستورالعمل کوچ را برای کنترل وزن دانش آموزان 

به مدارس استان های کشور ابالغ کردند.

نگرانی وزیر آموزش و پرورش
به گزارش سپید، محسن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش چندی قبل در رابطه با شیوع 
چاقی در میان دانش آموزان اظهار کرد: »با جمعیت 
دانش آموزی روبروییم که 30 درصدشان در معرض 
خطر چاقی قرار دارند و زنگ خطر بزرگی به صدا 
در آمده است که ناشی از سبک زندگی افراد است. 
یک محصول این سبک زندگی، کم تحرکی است. 
کرونا هم آمده و این وضعیت را تشدید کرده است 

و به همین خاطر باید به طور ویژه کار کنیم.«
حاجی میرزایی با اشاره به اهداف سندتحول بنیادین 
مبنی بر تعلیم و تربیت دانش آموزان در ساحت های 
شش گانه گفت: »تربیت در شش ساحت تربیتی، 
متوازن است و توجه توامان به همه ساحت ها الزم 
است. تربیت دانش آموز تک بعدی و تک ساحتی 
بسنده و کافی نیست. ورزش و سالمت جسمی 

تنها یک تفنن و سرگرمی نیست، بلکه بخشی از 
تربیت واقعی است.« 

وی افزود: »اقبال خانواده ها در شرایط کرونا به 
طرح کوچ و شرکت بیش از 13 میلیون در برنامه 
سنجش شاخص توده بدنی، نشان می دهد باید از 
این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. کنترل وزن 
و چاقی در کودکان و نوجوانان، یک کار بزرگ  
ملی و فراتر از وزارت آموزش و پرورش است. 
باید دستگاه های مرتبط روی داده های به دست 

آمده این طرح کار کنند. «
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید ما هم 
فعالیت های خود را تشدید و به صورت ویژه کار 
کنیم اظهار کرد: »باید برای بهبود وضعیت مداخله 
کنیم. حتما با وزارت بهداشت و وزارت ورزش 
همکاری می کنیم تا این کار به نحو مناسبی استمرار 
پیدا کند. جسم را مرَکب روح می دانیم. جسم سالم، 

شاداب و توانمند الزمه تعالی روحی است.«
حاجی میرزایی افزود: »طرح کوچ)کنترل وزن و 
چاقی ( یک اقدام راهبردی مهم است. قطعا باید در 
شوای عالی آموزش و پرورش این طرح را تصویب 
کنیم. برنامه درسی ما باید هر شش ساحت تربیتی را 
پوشش دهد. در تدوین محتوای یادگیری و طراحی 
موقعیت های یادگیری باید موقعیت هایی را مدنظر 
قرار داد که نتیجه آن تحرک و پویایی بیشتری باشد. 
این مسئله بین بخشی و فرادستگاهی است و نیازمند 

یک همکاری و هماهنگی ملی است.«

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمایت از اقشار 
محروم گفت: »چگونگی تشخیص میزان محرومیت 
افراد همواره مشکل بوده اما اکنون یک شاخص 
مهم درباره سوء تغذیه داریم.  ما باید صداوسیما 
را فعال کنیم. رئیس سازمان صداوسیما هم اشتیاق 
فراوان نشان داد چرا که آموزش سبک زندگی سالم 
باید جزو برنامه های مستمر و همیشگی رسانه ملی 
باشد. باید با وزارت صنعت و مجموعه صنایع غذایی 
نیز وارد گفت وگوهای جدی شویم. آینده ای که 
اینگونه ساخته می شود افرادی را تربیت می کند 
که نمی توانند مشارکت موثر داشته باشند و هزینه 

درمان و بهداشت را باال می برند.« 
وزیر آموزش و پرورش همچنین در دیداری با وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پرورش نگرانی خود 
از اضافه وزن دانش آموزان را پنهان نکرد و گفت: 
» نگران در خانه ماندن کودکان در شرایط کرونا 
و افزایش وزن آنها هستیم، برنامه های گوناگون 
ورزشی برای دانش آموزان پیش بینی کرده ایم تا 
دانش آموزان تغذیه و تحرک خود را اصالح کنند. 
ضمن اینکه طرح کوچ را در همین راستا راه اندازی 
کرده و تاکید داریم در شرایط کرونایی فعلی آموزش 

و پرورش باید بتوانند آن را اجرا کنند.« 
حاجی میرزایی ادامه داد: »تا به امروز شاخص توده 
بدنی 60 درصد دانش آموزان اندازه گیری شده و 
آموزش های الزم به خانواده ها و دانش آموزان برای 

کاهش وزن داده شده است.«

وضعیت کنونی وزن دانش آموزان
 محمد جعفری، مدیرکل تربیت بدنی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه 13 میلیون و 
۲90 هزار و ۲70 دانش آموز در طرح ملی کنترل 
وزن و چاقی )کوچ( مورد سنجش قرار گرفتند 
که در وضعیت 5 گانه چاقی، دارای اضافه وزن، 
نرمال، الغر و خیلی الغر طبقه بندی شدند گفت: 
»بر این اساس 63.9 درصد دانش آموزان نرمال، 
30.1درصد چاق و دارای اضافه وزن و 6 درصد 

الغر یا الغر شدید هستند.«
مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
افزود: »در حال تحلیل آمارها هستیم. سامانه 
وضعیت  و  می کند  صادر  هم  کارنامه  سناد 
شاخص بدنی دانش آموز را در اختیار خانواده 

قرار می دهد.«
جعفری با اشاره به تعریف سیاست ها و برنامه 
و  آموزش  وزارت  بدنی  تربیت  حوزه  های 
پرورش بر اساس برنامه درسی ملی گفت: »دو 
ساعت درس تربیت بدنی داشتیم که پاسخگوی 
نیازهای حرکتی دانش آموزان نبود. به همین 
علت طرح های نوینی مانند المپیادهای ورزشی 
درون مدرسه ای، حیاط پویا، کانون های ورزشی 
درون و برون مدرسه ای به عنوان مکمل و فوق 
برنامه طرح ریزی و اجرا شد تا بتوانیم سرانه 

تحرک بچه ها را افزایش دهیم.«
ادامه در صفحه 18 
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دستورالعمل کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان ابالغ شد


