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  یاسر مختاری
پرورش  و  آموزش  وزارت  آنچه  اساس  بر 
اعالم کرده، زمان زیادی تا برگزاری امتحانات 
امتحانات  اساس  این  بر  است.  نمانده  باقی 
دو پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری 
برگزار می شوند و شرایط بهداشتی نیز از سوی 
این  تحصیلی  کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز 
توجه  با  امتحانات  برگزاری  برای  وزارتخانه 
خردادماه  و  دی ماه  در  برگزاری  تجارب  به 
که  این درحالیست  است.  ابالغ شده  گذشته 
هنوز ستاد ملی کرونا موافقت یا مصوبه ای در 
این رابطه ندارد و وضعیت کرونا نیز با توجه 
گستردگی ویروس موتاسیون یافته انگلیسی، 
شیوع  احتمال  و  آفریقایی  ویروس  پیدایش 
دوره  دو  با  زیادی  تغییرات  هندی،  ویروس  
قبلی که امتحانات در دوران کرونا برگزار شد، 

دارد و خطرناک تر از گذشته است.

اعتراض دانش آموزان به برگزاری 
امتحانات حضوری 

به گزارش سپید، وزارت آموزش و پرورش 
آغاز  برای  را  اردیبهشت ماه  هفتم  و  بیست 
امتحانات پایانی سال تحصیلی 1400-1399  
میان  در  تصمیم  این  که  است  گرفته  نظر  در 
است  قرار  که  افرادی  ویژه  به  دانش آموزان 
امتحانات خود را در این شرایط کرونایی به 

و  اعتراض  با  دهند  انجام  حضوری  صورت 
مخالفت هایی روبه رو شده است. این مخالفت ها 
در روزهای گذشته حتی منجر به تجمع گروهی 
از دانش آموزان پایه دوازدهم در برابر اداره کل 

آموزش و پرورش استان اصفهان شد.

برگزاری حضوری امتحانات هنوز 
مجوز ستادملی را ندارد

آموزش  وزارت  مخالفت ها  این  رغم  علی 
می ورزد.  اصرار  خود  تصمیم  بر  پرورش  و 
پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس  ساکی  خسرو 
کیفیت تحصیلی این وزارتخانه در این رابطه 
عالی  شورای    987 مصوبه  »در  کرد:  اظهار 
آموزش و پرورش درباره شرایط بیماری های 
واگیردار مانند کرونا آمده است که امتحانات 
تمام پایه ها به استثنای پایه های نهم و دوازدهم 

است.« غیرحضوری 
وی درباره دالیل برگزاری امتحانات حضوری 
در پایه های نهم و دوازدهم گفت: »نمرات این دو 
پایه تحصیلی در سرنوشت آینده دانش آموزان 
تأثیرگذار است. امتحانات پایه نهم در انتخاب 
به  ورود  در  دوازدهم  پایه  و  تحصیلی  رشته 
دانشگاه )پذیرش رشته های بدون آزمون و با 
تأثیر دارد. در مرکز سنجش وزارت  آزمون( 
آموزش و پرورش برای تعیین زمان برگزاری 
امتحانات حضوری با ستاد ملی کرونا هماهنگ 

هستیم و مطابق مجوز صادرشده از سوی آنها 
اقدام خواهیم کرد.«

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش 
در رابطه با مجوز ستاد ملی کرونا برای برگزاری 
امتحانات حضوری در دو پایه نهم و دوازدهم 
نیز گفت: »جلسات متعددی داریم، در حال رصد 
و بررسی هستیم و به محض کنترل وضعیت و 
فراهم شدن شرایط، امتحانات برگزار می شود.«

تاریخ  تغییر  امکان  با  رابطه  در  ساکی همچنین 
امتحانات حضوری به زمانی دیگر، یادآور شد: 
»بعید می دانم تاریخ هم عوض شود هرچند هنوز 
هیچ فردی نمی تواند قطعی صحبت کند. فعاًل تاریخ 
27 اردیبهشت برای برگزاری امتحانات پابرجاست.«
دستورالعمل صادرشده  »در  داد:  ادامه  ساکی 
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
محتوای  کرونا  شرایط  رنگ بندی  براساس 
کتاب های درسی را تقسیم کردیم مثاًل در شرایط 
قرمز بخش هایی از کتاب درسی حذف می شود، 
مبنای طراحی سؤاالت امتحانات شرایط قرمز 
است و حجم کتاب های درسی کم شده است.«
آنچه از سخنان ساکی بر می آید این است که 
این شرایط  در  امتحانات  برگزاری حضوری 
کرونایی هنوز مجوز ستاد ملی کرونا را ندارد. 
این در حالیست که وزیر آموزش و پرورش 
با  هماهنگی  بر  خود  نظر  اظهار  آخرین  در 
این ستاد برای برگزاری امتحانات تأکید کرد.

اطمینان به خانواده ها
محسن حاجی میرزایی در این رابطه اظهار کرد: 
»به خانواده های نگران اطمینان می دهم که بدون 
هماهنگی با ستاد ملی کرونا اقدامی نخواهیم 
با  امتحانات  برگزاری  برای  اقدام  هر  و  کرد 
هماهنگی آنهاست. اگر در زمان مدنظر شرایط 
شیوع کرونا و مدیریت فضای سالمت جامعه 
اما  می کنیم  برگزار  را  امتحانات  باشد  خوب 
زمان  در  کند  پیدا  بیماری شدت  اگر شرایط 

تجدیدنظر می کنیم.« امتحانات  برگزاری 
»هم اکنون  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برنامه این است بعد از عید فطر آزمون ها در 
همه پایه های تحصیلی آغاز شود و تا قبل از 
است  انتخابات  برگزاری  روز  که  خرداد   28
با مشکل مواجه شدیم و  اگر  پایان برسد  به 
اعمال  را  محدودیت هایی  بهداشتی  مسئوالن 
کردند متناسب با آن محدودیت ها ممکن است 

در تصمیمات ما تغییراتی ایجاد شود.«
وی یادآور شد: »از نظر قانونی موظف هستیم در 
دو پایه نهم و دوازدهم امتحانات را به صورت 
حضوری برگزار کنیم تا حقوق دانش آموزان 
هدایت  در  نهم  پایه  امتحانات  شود.  رعایت 
تحصیلی دانش آموزان و امتحانات پایه دوازدهم 
در پذیرش دانشگاه ها تأثیرگذار است بنابراین 

باید مطمئن و بی دغدغه باشد.«
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شرایط بهداشتی برگزاری امتحانات
آیا آزمون های پایه های نهم و دوازدهم، حضوری خواهند بود؟

در شرایطی که هنوز مصوبه ای از سوی ستاد ملی کرونا ابالغ نشده است، از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعالم شد


