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 ادامه از صفحه 17
وی ادامه داد: » بر اساس آمارهای وزارت بهداشت 
در سال 9۴ و 95 که موسسه کاسپین انجام داده بود 
نزدیک به ۲1 درصد دانش آموزان دارای اضافه وزن 
و چاقی بودند. سال 96 نیز یک کار پژوهشی در 
معاونت تربیت بدنی برای برنامه ششم توسعه انجام 
شد که نشان می داد نزدیک به ۲7 درصد دانش آموزان 
دارای اضافه وزن و چاقی  هستند. با توجه به اینکه 
تالش می کردیم سرانه فعالیت ورزشی دانش آموزان 
را افزایش دهیم اما وارد شرایط کرونایی شدیم لذا 
طرح کوچ را در پنج استان پایلوت در سال گذشته 
اجرا کردیم و متوجه  شدیم آمارهای اضافه وزن 

دانش آموزان در حال افزایش است.«
مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه چاقی در سنین کودکی و نوجوانی 
دالیل بسیاری دارد گفت: »با توجه به تفاهم نامه 
میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
در طرح کوچ، دانش آموزان خیلی الغر و چاق 
به مراکز جامع سالمت ارجاع داده می شوند که 
وضعیتشان بررسی شود تا مشخص شود علت 
الغری مفرط یا چاقی بیماری بوده یا عدم تحرک 

و تغذیه نامناسب است.« 
آگاهی  هدف  با  ابتدا  را  طرح  »این  افزود:  وی 
بخشی دانش آموزان و والدین برای مدیریت وزن 
و مضرات چاقی تدوین و اجرا کردیم. یکی دیگر 
از نکات قابل توجه اجرای این طرح این بود که 
تمام بخش های درون سازمانی وزارتخانه درگیر 
این طرح شوند، مسئولیت با مدیر مدرسه باشد و 
تنها دبیر تربیت بدنی و مراقب سالمت در اینجا 
وظیفه ندارند بلکه برای هربخشی وظایفی مشخص 
است. به همین علت با ابالغ دستورالعمل آموزش 
آغاز شد، بسته های آموزشی توزیع و محتواهای 

آموزشی مانند فیلم و پوستر تهیه شد.«
جعفری با بیان اینکه دوره های آموزشی 18 ساعته 
ضمن خدمت برای تمام فرهنگیان نیز ترتیب داده شده 
است، گفت: »نزدیک به 7۰۰ هزار نفر از فرهنگیان 
با این پروژه آشنا شدند و دوره های تخصصصی تر 
نیز برای مراقبان سالمت و دبیرهای تربیت بدنی که 

مشاور تخصصی پروژه اند برگزار شد.«
مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: »تمام تالش ما این است که حتی اگر کاهش وزن 
محسوس نبود حداقل از پیشرفت چاقی جلوگیری 
کنیم که در اینجا نقش والدین مورد توجه است.«

ابالغ دستورالعمل کنترل وزن و چاقی
از سوی دیگر در دستورالعمل پروژه کنترل وزن و 
چاقی دانش آموزان)کوچ( که به صورت مشترک از 
سوی مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت 
و رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش به استان ها ابالغ شده است. در 
این دستورالعمل مدیران مدارس مکلف به تشکیل 
کارگروه درون مدرسه ای با موضوع تغذیه سالم، 
فعالیت های ورزشی و عضویت معلمان تربیت بدنی، 
مراقبان سالمت، معاون پرورشی و تربیت بدنی و... 
شده اند. دستورالعمل پروژه کنترل وزن و چاقی دانش 
آموزان کوچک با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال 
و سالم به عنوان یکی از طرح های تحولی وزارت 
آموزش و پرورش با هدف بهبود سالمت کودکان 
و نوجوانان کشور جهت اجرا به کلیه استان ها، 
مناطق و مدارس کشور ابالغ شده و در سطوح 

ستادی و استانی در دست پیگیری است.

به لحاظ اهمیت داشتن وزن متناسب و زندگی توأم 
با تحرک در بهبود و ارتقای یادگیری و همچنین 
در افزایش ایمنی افراد در ابتال و مقابله با بیماری 
کرونا و بیماری های غیر واگیر در طول زندگی، از 
مسئوالن استانی و مدیران مدارس خواسته شده 
است تا معاونان آموزش ابتدایی استان، شهرستان ها 
و مناطق نسبت به اجرای مطلوب طرح در جلسات 
مدیران مدارس بر اجرای مطلوب آن تأکید کنند. 
همچنین باید مدیران مدارس ابتدایی و شوراهای این 

مدارس نسبت به سازماندهی، تقسیم کار و نظارت 
بر اجرای مطلوب طرح در مدارس اقدام کنند.

در این دستورالعمل آمده است: »مدیران مدارس 
تربیت  درس  آموزشی  سرگروه های  با  ابتدایی 
بدنی به عنوان ناظران پروژه کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان همکاری کنند تا آموزگاران پایه بتوانند 
فرآیند راهنمایی و مداخله را به صورت مطلوب 

اجرا کنند.« 
شش نمره از ارزشیابی درس تربیت بدنی نیز به تکالیف 
حرکتی و کار پوشه های تغذیه ای پروژه اختصاص 
داده شده است. شایسته است مدیران ضمن نظارت 
بر تکمیل فرآیند ارزشیابی بر استفاده انگیزشی از 
ابزار ارزشیابی در پیشبرد اهداف پروژه کوچ تاکید 

کنند. همچنین الزم است مدیران مدارس با همراهی 
معلمان تربیت بدنی و مراقبان سالمت، پیگیری الزم 
در مورد اجرای مشاوره ها و راهنمایی های مربوط 
به تغذیه و تربیت بدنی به دانش آموزان به ویژه 
دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق را داشته 
باشند و نسبت به تنظیم گزارشات هفتگی مدرسه 
اهتمام کنند. عالوه بر این مدیران باید برای تشکیل 
کارگروه درون مدرسه ای با موضوع تغذیه سالم 
و فعالیت های ورزشی و عضویت معلمان تربیت 
بدنی، مراقبان سالمت، معاون پرورشی و تربیت 

بدنی و ... اقدام کنند.«
در بند پایانی این دستورالعمل نیز به این موضوع 
اشاره شده است که مدیران مدارس به آموزگاران 
تاکید کنند در ارتباط خود با دانش آموزان نسبت به 
صحبت و مشاوره در مورد پروژه کوچ اهتمام کنند.

تفاهم نامه تغذیه سالم
علی رغم این دستورالعمل، در آبان ماه سال جاری نیز 
تفاهم نامه همکاری برای تغذیه سالم دانش آموزان 
و خانواده های آنها بین آموزش و پرورش و انستتیو 
تحقیقات تغذیه نیز در آبان ماه منعقد شد. جالل  الدین 
میرزای رزاز رئیس وقت انستیتو تحقیقات تغذیه 
کشور در این راستا اظهار کرد: »با این تفاهم نامه 
و  دانش آموزان  میلیونی   1۴ جمعیت  می توانیم 
یک میلیون معلمان و نیز خانواده های آنها را که 
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تحت 
پوشش برنامه های آموزش تغذیه سالم قرار دهیم.«
وی افزود: »دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، 
نیز  و  وزارت صمت  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
سازمان هایی که مسئولیت تامین و تایید کیفیت 
مایحتاج اولیه را بر عهده دارند باید مهم ترین هدف 
خود را ترویج تغذیه سالم قرار دهند زیرا وقتی 
آمار بیماری های غیر واگیر باالی 65 درصد است 
به این مفهوم است که وضعیت سالمت عمومی 
جامعه خوب نیست. در مطالعات صورت گرفته 
مشخص شد که 55 تا 6۰ درصد علت مرگ ومیر 
در بیماری های غیر واگیر در نتیجه مسائل تغذیه ای 
بوده است. پس اگر در این بخش ورود کنیم و سواد 
تغذیه ای مردم را باال ببریم مطمئناً در دو دهه آینده با 
کاهش بار بیماری ها مواجه خواهیم شد و کاهش 5۰ 
درصدی بار بیماری غیر واگیر را خواهیم داشت.«
 مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به طرح کنترل 
وزن و چاقی دانش آموزان در مدارس، افزود: »این 
طرح چند هدف مهم را مدنظر دارد که مهم ترین 
آن برنامه لقمه سالم و تغذیه سالم دانش آموز است 
که ۴۰ هزار پایگاه تغذیه سالم در کشور را تحت 

پوشش قرار می دهد.« 
حمیدی اجرای این طرح را در راستای مداخله 
تغذیه ای 1۴ میلیون دانش آموز دانست و گفت: 
»این طرح همه دانش آموزان ازجمله افراد الغر، 

چاق و متناسب را تحت بررسی قرار می دهد.«
 وی با مهم دانستن همکاری با انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در راستای انجام 
طرح های ملی آموزش وپرورش، بیان داشت: »در 
کمپین تغذیه سالم )36۰ درجه( می توان عنوان تغذیه 
سالم، وزن سالم و زندگی سالم را اجرایی کرد.« معاون 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش در 
ادامه اظهار داشت: »در حال حاضر 58.73 درصد از 
جامعه افراد کم تحرک، ۴6.۲5 درصد دارای کلسترول 
باال، ۲6.۴۰ درصد فشارخون باال و 59.31 درصد 

دارای وزن باال هستند.«

حاجی میرزایی: 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

جعفری: با توجه به 
تفاهم نامه میان وزارت 

آموزش و پرورش و وزارت 
بهداشت در طرح کوچ، دانش 

آموزان خیلی الغر و چاق به 
مراکز جامع سالمت ارجاع 

داده می شوند که وضعیتشان 
بررسی شود تا مشخص شود 

علت الغری مفرط یا چاقی 
بیماری بوده یا عدم تحرک و 

تغذیه نامناسب است


