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 ادامه از صفحه 12
بهداشت نظر وزارت 

در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی وزیر 
در  تلویزیونی  گفت وگوی  یک  در  بهداشت 
»در  کرد:  اظهار  مدارس  بازگشایی  مورد 
بازگشایی مدارس فقط واکسیناسیون معلمان و 
دانش آموزان مالک نیست بلکه باید مجموعه 
اقدامات در این رابطه صورت بگیرد تا آمادگی 
برای بازگشایی مدارس وجود داشته باشد.«
سخنگوی ستاد ملی کرونا دامه داد: » اگر قبال 
در یک کالس 30 نفر دانش آموز حضور داشت، 
در شرایط کنونی باید مدارس به شیفت های 
ظهر و بعداز ظهر تبدیل شود و در هر شیفت 

پیدا کنند.« نفر حضور   15
رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر واکسنی 
برای افراد زیر 18 سال در دسترس نیست، 
اظهار کرد: » در همین هفته برای واکسن معلمان 
برنامه ریزی کرده و واکسیناسیون آنها را آغاز 
سرویس های  برای  ما  بعدی  اقدام  می کنیم. 
مدارس است و راننده های سرویس ها و سایر 

واکسینه می کنیم.« نیز  را  عوامل مدراس 
انجام  باید  که  دیگری  » کار  داد:  ادامه  وی 
شود آموزش خانواده ها است. در این رابطه 
خانواده ها یاد می گیرند که اگر فرزندان آنها 
دارای یک سری عالم بود، آنها را به مدرسه 
نفرستاده و با مراکز بهداشتی تماس بگیرند.«
رئیسی با بیان اینکه حضور دانش آموزان در 
یک فضای بسته یک چالش و نگرانی اصلی 
برای خانواده ها است، گفت: » میزان ابتال در 
میان کودکان بسیار کم است. اگرچه آنها هم 
به کرونا مبتال می شوند اما عالئم در میان آنها 
بیمارستان ها  بستریشان در  میزان  بوده و  کم 
نیز پایین است، اگرچه مرگ حتی یک کودک 
هم بسیار زیاد است اما باید گفت مرگ و میر 
کودکان در اثر کرونا نیز بسیار پایین است.«
وی یادآور شد: »االن در جهان واکسن هایی 
استفاده  مورد  کودکان  برای  که  دارند  وجود 
تأییدیه  نیز در حال  قرار می دهند حتی چین 
نهایی برای استفاده واکسن سینوفارم در میان 
کودکان است. اما ما باید به دنبال این باشیم 

که در درجه نخست دانش  آموزانی که دارای 
عوامل زمینه ای خطر و ریسک فاکتور هستند 

را واکسینه کنیم.«
رانندگان  و  معلمان  »باید  افزود:  رئیسی 
زمان  آن  تا  و  شوند  واکسینه  سرویس ها 
دارای  که  دانش آموزانی  برای  امیدواریم 
واکسن  هستند،  خطر  زمینه  بیماری های 

آنها  بتوانیم  و  بوده  دسترس  در  تأیید  مورد 
را واکسینه کنیم، در این شرایط اگر مدارس 
جای  به  و  شوند  باز  آبان  در  مهر  جای  به 
اردیبهشت در خرداد مدارس را تعطیل کنیم 
می تواند برای امنیت دانش آموزان و معلمان 
این  سمت  به  هدف  باید  باشد.  مؤثر  بسیار 
باشد که به سمت بازگشایی مدارس برویم.«

استقبال دانش آموزان از بازگشایی مدارس
در  خانواده ها  نگرانی  به  رئیسی  اشاره 
در  مدارس  در  فرزندانشان  حضور  مورد 
استقبال  از  حکیم زاده  رضوان  که  حالیست 
در  شرکت  برای  دانش آموزان  درصدی   89
این  در  و  گفت  کالس های حضوری سخن 
رابطه اظهار کرد: » دلیل این اشتیاق ناشی از 
شیوع همه گیری ویروس کرونا و آموزش در 
فضای مجازی است و اگرچه آموزش مجازی 
اجباری ناشی از همه گیری ویروس کرونا ، 

به همراه  را  زیادی  تهدیدات و فرصت های 
تحقیقاتی عالقه  داشت، ولی طبق طرح های 
حضوری  تحصیل  به  آموزان  دانش  مندی 
طرح های  این  براساس  است.  یافته  افزایش 
تحقیقاتی 51 درصد از دانش آموزان در بستر 
فضای مجازی احساس تنهایی دارند و حدود 
24 درصد از این همین دانش آموزان ابتدایی 
نیز از عدم برقراری ارتباط عاطفی معلمانشان 

داشتند.« انتقاد 
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
یادآور شد: »همچین طبق این طرح تحقیقاتی 
که از طریق ارایه پرسشنامه به  دانش آموزان  
تکمیل شد، 88 درصد از معلمان نیز روزانه 

ارایه می دادند.« به دانش آموزان  تکلیف 
طرح  این  نتایج  از  دیگر  یکی  زاده  حکیم 
تحقیقاتی در بستر آموزش در فضای مجازی 
در همه گیری ویروس کرونا را کمک گرفتن 
۷5 درصد از دانش آموزان برای تحصیل از 
این  »طبق   : کرد  اعالم  و  دانست  مادرانشان 
در  آموزان  دانش  از  درصد   ۷5 نظرسنجی 
امر  در  مادرانشان  از  جاری  تحصیلی  سال 

گرفتند.« کمک  آموزش 
کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
دانش  تربیت  و  آموزش  بر  عالوه  »معلمان 
عاطفی  و  احساسی  موضوع  به  باید  آموزان 
دانش  تربیت  و  بپردازند.آموزش  نیز  آنان 
است  جانبه  همه  مشارکت  مستلزم  آموزان 
چرا که این مقطع حساس و سرنوشت ساز 
است و باید سرمایه گذاری بیشتری در این 
مقطع تحصیلی صورت گیرد.اگر به تحصیل 
اساس  و  پایه  عنوان   به  ابتدایی  مقاطع  در 
آموزش  و تربیت توجه اصولی صورت گیرد 
،در آینده نتیجه مطلوبی را خواهیم گرفت.«
نظر  به  گفته ها  و  سخنان  این  مجموع  در 
در کالس های  دانش آموزان  می رسد حضور 
درس پس از دوسال قطعی شده و آنان از هم 
اکنون باید کیف  خود را برای سال تحصیلی 
زمان  آن  شرایط  هنوز  اگرچه  ببندند  جدید 
و  نیست  مشخص  کشور  در  کرونا  بیماری 

چشم اندازی نیز برای پایان آن وجود ندارد.

رئیسی: اگر قبال در یک 
کالس 30 نفر دانش آموز 
حضور داشت، در شرایط 

کنونی باید مدارس به 
شیفت های ظهر و بعداز ظهر 
تبدیل شود و در هر شیفت 

15 نفر حضور پیدا کنند


