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هدی هاشــمی: این بار ۱۴ فروردین بود که «بوی ماه مدرسه» می داد نه اول مهر؛ آن هم بعد از ۲۴ ماه تعطیلی نه ســه ماه. وضعیتی که برای آموزش و پرورش در همه جهان استثنا بود. 
ویروس کرونا هرچند رام تر شــده اما هنوز هم قربانی می گیرد؛ با این حال، سیاســت آموزش از راه دور دیگر به دالیل مختلف نمی تواند ادامه پیدا کند. سیاســتی که اســفند سال ۹۸ کمتر 
کســی فکرش را می کرد حدود دو ســال بر نظام آموزش و پرورش حاکم شود. این اتفاق اما افتاد؛ اتفاقی با انواع و اقســام هزینه ها، سختی ها، درس ها و البته احتماال گشایش افق های نو 
برای روش های جدید آموزش. با این همه مســئوالن آموزشی کشور در نیمه تعطیالت نوروزی به این نتیجه رســیدند که باید درهای مدارس را به روی ۱٥ میلیون دانش آموز باز کنند. آنها 
۱٤ فروردین را روز بازگشایی مدارس اعالم کردند و حاال یك هفته ای می شود که اکثر دانش آموزان راهی مدرسه شده اند. مدرسه رفتن دانش آموزان در زمانه کرونا مخالفان و موافقان خود را 
دارد. موافقان می گویند آموزش مجازی موجب افت تحصیلی دانش آموزان شده و زمان آموزش حضوری فرا رسیده است. مخالفان اما در دوگانه سالمت و آموزش، سالمت دانش آموزان 

و معلمان را انتخاب می کنند و بر این باورند با آموزش دست و پا شکسته مجازی هم می توانند به دانش آموزان در یادگیری دروس کمك کنند.

بخش نامه اى عجیب و غریب
قصه مدرســه رفتن دانش آموزان در دوران کرونا داســتان 
عجیب و غریبــی بود. از همان روزهای اولــی که کرونا آمد و 
مدارس تعطیل شــد تا همین ماه گذشــته مســئوالن آموزش 
و پــرورش بارها اعــالم کردند که به صــورت تدریجی درهای 
مدارس را به روی دانش آموزان باز می کنند؛ درهایی که در دو 
ســال گذشــته به خاطر مخالفت خانواده ها و افزایش بیماری 
کرونا چند باری هم باز و بســته شد. تا اینکه در اوایل فروردین 
وزارت آموزش و پرورش در یك بخش نامه ســفت و ســخت 
اعــالم کرد آموزش ها حضــوری خواهد بــود و دانش آموزان 
بایــد در کالس هــای درس حاضــر باشــند. آنهــا از مدیــران 
مدارس خواســتند کــه بدون توجه به واکسیناســیون و حذف 
فاصله گذاری اجتماعی پذیرای همه دانش آموزان در مدرســه 
باشــند. تصمیمی که موجب شوکه شــدن مدیــران مدارس، 
خانواده ها و معلمان شــد. برخی از خانواده ها در شــبکه های 
اجتماعــی به ایــن تصمیــم اجبــاری واکنش نشــان دادند. 
خیلی هایشان که موافق بازگشــایی ها بودند، نوشتند مسئوالن 
چه فکری برای رفت و آمد دانش آموزان به مدرســه کرده اند؟ 
بســیاری از دانش آموزان سرویس مدرسه ندارند و مدیران باید 
در این بــاره فکری کنند. برخی  دیگر بــه جمعیت دانش آموزی 
مدارس دولتی اشــاره داشــتند و گفتنــد کالس درس مدارس 
دولتی پرجمعیت اســت. در برخی از کالس ها ۴۰ دانش  آموز 
وجود دارد که روی هر میز دو یا ســه نفر می نشــینند. مدیران 
آیــا می توانند در این مدارس پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
کنند؟ بســیاری از مدارس هیچ امکاناتی ندارند، حتی بسیاری 
از مدارس تهویه ســاده در کالس های درس هم ندارند. برخی 
از منتقدان به زمان نامناســب بازگشــایی مدارس اشاره کردند 
و نوشــتند مســئوالن آموزشــی باید صبر می کردنــد تا نتیجه 
ســالمت خانواده ها بعد از ســفرهای نوروزی مشخص شود. 
همه اینها سالمت معلمان، دانش آموزان و خانواده هایشان را

 تهدید می کند. 
موضوعی که نســرین چراغی، مدیر یك مدرسه در کرج، به 
آن اشاره می کند و می گوید: «نه فقط این بخش نامه بلکه همه 
بخش نامه های آموزش و پرورش عجیب هســتند. مســئوالن 
آموزشــی همیشــه نگاه دســتوری دارنــد و توجهــی هم به 
حرف های مدیران مدارس نمی کنند. بخش نامه اخیر آموزش و 
پرورش هم برای بازگشایی ها هیچ گونه توجیه و منطقی ندارد. 
اواخر تعطیالت نوروزی موضوع بازگشایی ها را با خانواده ها و 
کادر آموزشــی در میان گذاشتم، بسیاری از خانواده ها عصبانی 
شدند. اینکه بدون فاصله اجتماعی دانش آموز فقط در مدرسه 
باشد این خودش برای خیلی ها غیرقابل باور است. ما مخالف 
آموزش حضوری نیســتیم اما باید دید مدیر می تواند ســالمت 
دانش آمــوزان را تضمیــن کنــد؟ در مدارس دولتــی کرج هر 
کالس ۳۰ تــا ۴۰ دانش آموز دارد. دانش آموز اگر مریض شــود 
به معلم انتقال می دهد. اگر معلم درگیر بیماری شــود، معلم 
جایگزینی ندارم که به کالس درس بفرستم. برخی از همکاران 
ما بیماری زمینه ای دارند و این بخش نامه ســالمت آنها را به 
خطــر می اندازد. حتی هزینه تســت کرونا هــم برای معلمان 
سنگین اســت. اگر دانش آموز یا معلمی مشکوک به کرونا شد 
باید تســت دهد و این خودش بار مالی دارد. ای کاش مسئوالن 

به این مسائل هم فکر می کردند».
دانش آموزان اما خوشحال اند

با اینکه برخــی از خانواده ها مخالف حضور فرزندانشــان 
در مدرســه بودند اما آمارهای وزارت آموزش و پرورش نشان 
می دهد ۸۴ درصد دانش آموزان به مدرسه رفته اند و استقبال 

دانش آموزان از کالس های حضوری خوب بوده است.
البته مســئوالن آموزشــی اعالم کردنــد در دو روز ابتدایی 
بازگشایی مدارس، ۱۸۵ مدرسه در ۲۴ استان آموزش حضوری 
را دنبال نکردند. خبرنگار «شــرق» هم در بررسی هایش به این 
نتیجه رســید که برخی از مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاص 
روی خوشــی به بخش نامه آموزش و پرورش نشــان ندادند. 
مدیران این مدارس این هفته پذیرای دانش آموزانشان هستند. 
با این همه و بر اســاس آمارهای وزارت آموزش و پرورش، اکثر 

خانواده ها از آموزش غیرحضوری خسته و کالفه شده اند.
 والدینــی که پا به پــای دانش آموزان شــان می نشســتند تا 

همه چیز درباره بازگشایی حضوری مدارس

کرونا تمام نشد، اما مدرسه ها باز شد

–

–

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹

شــرایط هر روز کالس ها کنار نیامده اند و حــدود ۲۰ درصد از 
دانش آموزانم غیبت غیرموجه دارند».

ترك تحصیل دانش آموزان با آموزش مجازی
«هیچ آموزشــی جای آموزش حضوری را نمی گیرد و حاال 
هــم زمان آمــوزش حضوری اســت»؛ این گفته هــای نرگس 
ملك زاده، کارشــناس تعلیــم و تربیت و مدیر یك هنرســتان 
دخترانه است. او هم موافق آموزش حضوری است و دوست 
دارد تمامی دانش آموزانش ســر کالس درس آموزش را ادامه 
دهند. ملك زاده اما به شــیوه بازگشایی انتقاد دارد و می گوید: 
«تــرک تحصیل دانش آموزان بــرای ما دغدغه بــود. دختران 
دانش آموزی داشــتم که قبل کرونا شــرایط تحصیلی خوب و 
عالی داشــتند اما به خاطر نداشتن گوشــی و آموزش مجازی 
ترك تحصیل کردند. عــالوه بر این قرنطینه دانش آموزانمان را 
افسرده کرده است و مشاوران مدارس بیشترین درگیری را حاال 
با دانش آموزان دارند. ما ســعی کردیم در این ۲۵ ماه مدرسه 
تعطیل نباشد. نه آموزش تعطیل شد و نه مدارس بسته بودند. 
مــا به صورت ترکیبــی آموزش را انجام دادیــم. قبول دارم که 
زمان آموزش حضوری رســیده اســت، ولی مدیران زمان الزم 
را برای آماده ســازی مدارس نداشــتند. دانش آمــوزان از یک 
تعطیالت نورورزی به مدرســه آمدند. بیشــتر دانش آموزان در 
ســفرهای نوروزی بودند، پس اگر قرار بر انتقال بیماری باشــد 
تمام دانش آموزان ما می توانند ناقالن خوبی برای هم باشــند. 
فکــر می کنم باید دو هفته آمــوزش را ترکیبی انجام می دادیم 
و بعــد از این مــدت درهای مدارس را تا آخــر خرداد به روی 
دانش آموزان باز می کردیم. حذف شــرط واکسن هم خطرناك 
اســت. مســئوالن باید خانواده ها را مجاب کنند که در آموزش 
حضوری واکسیناسیون شــرط اصلی است. این غلط است که 
بگویم شــرط واکسن زدن و فاصله وجود ندارد. هوا گرم شده و 
دانش آموز تحمل ماســك زدن طوالنی مدت را ندارد. هرچقدر 
تذکــر دهیم دانش آموز کار خــودش را می کند. تهویه مدارس 
خوب نیســت. آموزش و پرورش باید به شــورای مدرسه برای 
کاهش زمان مدارس اختیار دهد. االن زمان آن نیست که بعد 
از دو ســال آموزش مجــازی و ترکیبی یکباره دانش آموز ســر 
کالس بنشــیند، بچه ها به  لحاظ روحی و روانی آمادگی کالس 

درس را ندارند».
دانش آموزان افسرده شدند

دردسرهای آموزش مجازی از یک طرف و مشکالت روحی 
و روانــی که کرونا برای دانش آموزان بــه وجود آورد، از طرف 
دیگر موجب بروز مســائل بســیاری برای دانش آموزان شــد. 
دوری از مدرســه و هم کالســی خیلی از دانش آموزان را تنها 
کرد. آن طور که روان شناســان می گویند، دســتاورد قرنطینه و 
تعطیلی مدارس افســردگی، پرخاشــگری و افزایش استرس 
بین دانش آموزان بوده اســت تا جایی که برخی از کارشناسان 
آموزشــی اعالم کرده اند ما با نســل جدیــدی از دانش آموزان 

روبه رو هستیم که درگیر مشکالت روحی شده اند. 
حیــدر تورانی، عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه مطالعات 
آموزش و پرورش، به آن اشــاره می کند: «کارکرد مدرسه برای 
دانش آمــوزان فقط آموزش و یادگیری نیســت، مدرســه رفتن 
فقط یادگیری الفبا و روخوانی نیست. دانش آموزان به مدرسه 
می روند که با همساالنشــان ارتباط بگیرنــد و نظم و ترتیب و 
مسئولیت پذیری را تمرین کنند. آنها روابط اجتماعی را آموزش 
می بیننــد و با معلــم رابطه مســتقیم برقرار می کنند. شــما 
توجه کنید در این دو ســال دانش آمــوزان کامال از کارکردهای 
مدرســه دور بودند. اصال درس و مشق را جدی نمی گرفتند و 
هرکدامشان هر مدلی که دوست داشــتند درس می خواندند. 
نرفتن به مدرســه به ویژه برای دانش آمــوزان که عالقه زیادی 
به برقراری روابط و وقت گذراندن با دوستان شــان دارند، باعث 
بروز زمینه های افسردگی در آنها شده است. عالوه بر این خود 
وزارت آموزش و پرورش اعــالم کرده چاقی بین دانش آموزان 
بیشتر از قبل از کرونا شده است. همه این موارد موجب می شود 
که مدارس باز باشند. بازگشایی مدارس تأثیر مثبتی روی نظم و 
انضباط دانش آموزان دارد و موجب تعامل بیشتر دانش آموزان 
با معلمان و هم کالسی هایشان می شود. خانواده ها باید توجه 
کنند خانه نشینی دانش آموزان شرایط روحی و روانی آنها را ویران

 کرده است».

درس و مشــق فرزندان شــان را پیگیری کنند. عده ای به جای 
دانش آموزان شــان مشــق می نوشــتند و برخی  دیگر به جای 
دانش آمــوز امتحــان می دادند. حــاال دیگر خیلی های شــان 
می توانند نفس راحتی بکشند و فرزندان شان را با خیال راحت 

به مدرسه بفرستند. 
در سوی دیگر این ماجرا، دانش آموزان هستند. خانه نشینی 
دو ســاله آن قدر برایشان سخت بوده که حاال همان دانش آموز 
فراری از مدرســه هم بدش نمی آید در کالس حضوری شرکت 
کند. سارا دانش آموز کالس نهمی یکی از همین دانش آموزان 
است. خودش می گوید همان روزهای اولی که مدرسه تعطیل 
شــد، او به همراه هم کالسی هایش خوشــحال بودند که چند 
روزی مدرســه نمی روند؛ اما تعطیلی مدرسه که طوالنی شد، 
همه آنها خســته و عصبی شدند. ســارا درباره مدرسه رفتنش 
چنیــن توضیح می دهد: «راســتش وقتی مدیرمــان اعالم کرد 
که مدارس باز اســت و هر دانش آموزی هم به مدرســه نیاید 
غیبت می خورد، خیلی خوشــحال شــدم. قبال هم مدارس باز 
بــود اما خانواده ام اجازه نمی دادند به مدرســه بروم. درس را 
از طریق شــاد می خواندم. االن خیلی خوشحالم که کالس ها 
حضوری شده. درســم در این دو سال ضعیف بود و اصال هم 
از طریــق فضای مجازی درس را نمی فهمیدم. اینترنت قطع و 
وصل می شد و ما هم خیلی جدی درس نمی خواندیم. برخی 
از کالس ها هم که رسما تعطیل بود؛ مثال ما زنگ تربیت بدنی 
نداشتیم. درس هایمان سخت تر شده است و اصال نمی دانستم 
چــه باید بکنــم. در دوران قرنطینه هیچ کاری نداشــتم انجام 
دهم. بگومگوهایم با مادرم بیشــتر شــده بــود و واقعا دیگر 
نمی توانستم خانه را تحمل کنم. چند روزی هست که مدرسه 

می روم. تقریبا همه هم کالســی هایم می آیند. مدرســه شلوغ 
است. زنگ تفریح همه هستند و این حالم را بهتر کرده است».
از او درباره رعایت پروتکل ها می پرســم و اینکه چقدر ســر 
کالس درس فاصلــه اجتماعی را رعایــت می کنند: «تقریبا ۳۰ 
نفر ســر کالسیم. برخی از بچه ها ماسک نمی زنند و در مدرسه 
مــواد ضدعفونی کننده هم وجود نــدارد. معلم ها هم بعضی 
وقت ها ماســک نمی زنند. هوا گرم اســت و نمی شود از صبح 
تا ظهر ماســک زد. البته بیشتر بچه ها هم واکسن زده اند. برای 

همین ماسك شان را نمی زنند».
افت تحصیلی دلیل اصلی بازگشایی ها

مســئوالن آموزشــی دو دلیل مهم برای بازگشایی مدارس 
داشــتند؛ اول اینکه بر  اســاس اعالم وزارت بهداشت مرگ و میر 
کرونا کاهش داشته اســت. موضوع مهم دیگر افت تحصیلی 
دانش آموزان بوده اســت؛ افت تحصیلی که به گفته مسئوالن 
تعلیم و تربیت ضربه شــدیدی به سیستم آموزشی کشور زده و 
حاال این موضوع به چالش مهم وزارتخانه تبدیل شــده است. 
مشــکل برای دانش آموزان دبســتانی البته بحرانی تر اســت؛ 
به ویژه کالس اولی هــا و دومی ها که از طریق آموزش مجازی، 
الفبا را هنــوز به خوبی یــاد نگرفته اند. در ارزیابــی و تحقیقی 
کــه معاونت ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش روی کارنامه 
ارزشــیابی کیفی دانش آموزان انجام داده است، مشخص شده 
تعــداد دانش آموزانی که در کارنامه، نمره های نیازمند تالش و 
قابل قبول گرفته اند، نســبت به ســال قبل از کرونا بیشــتر شده 
اســت. همچنین درصد ارزشــیابی نمرات خوب و خیلی خوب 
دانش آموزان هــم کاهش پیدا کرده اســت. نتایج آزمون تیمز 
۲۰۱۹ نیز نشــان داد که عملکرد تحصیلــی دانش آموزان ایران 

از میانگین بین المللی پایین تر اســت. در ســوی دیگر بر اساس 
مطالعات انجام شــده اگــر دانش آموزان به مــدت پنج ماه از 
مدرسه دور بمانند و مدارس تعطیل باشد، بین سه تا ۹ ماه افت 

کیفیت سال های تحصیل برای دانش آموزان رقم می خورد.
 محمد رضــا نیک نژاد، کارشــناس تعلیــم و تربیت، به این 
موضوع اشــاره می کند و می گوید: «به عنوان یك معلم موافق 
بازگشایی مدارس هستم. به  این  دلیل که افت آموزشی در بین 
دانش آموزان فراگیر شــده است. یونسکو هم در گزارشی اعالم 
کرده که میانگین افت آموزشی به ویژه در سطح پایه که همان 
خواندن و نوشــتن و حساب کردن اســت، در بین دانش آموزان 
کاهش پیدا کرده اســت. این موضــوع در مناطق کم برخوردار 
و محروم موجب فقر و شــکاف آموزشی شده است. در سوی 
دیگر مــا دانش آموزانی داریم که بازمانده از تحصیل شــدند. 
برخی از دانش آموزان دسترســی به گوشی هوشمند نداشتند. 
بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش سه میلیون دانش آموز 
به خاطر آموزش مجازی ترک تحصیل کرده اند. حتی برخی از 
مسئوالن آموزشی از جمعیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی دانش آموزان 
خــارج از چرخه تحصیل در این دو ســال خبــر دادند که این 
خودش نزدیک هفت میلیون نفر اســت. پس افت آموزشــی 
یکــی از مهم تریــن دالیل برای بازگشــایی ها خواهــد بود. در 
ســوی دیگر دانش آموزان کالس اول، دوم و سوم ابتدایی اصال 
مدرســه را درک نکردنــد، نمی توانند با هم کالســی های خود 
ارتباط برقرار کنند و نیاز اســت که آموزش ها حضوری شــود. 
اما یک نکته بســیار مهم اســت؛ وزارت آموزش و پرورش باید 
خانواده ها و معلمان را برای این بازگشــایی آگاه می کرد. وقتی 
دولت انگلیس از بازگشــایی صحبت کــرد، دقیقا پنج ماه یک 
بحث گســترده کارشناســی را بــا خانواده ها و کادر آموزشــی 
داشــت. خانواده ها در جریان بازگشــایی بودند و معلمان هم 
نظرشــان را گفتند. دولــت برای اینکه نگرانــی خانواده ها کم 
شــود، درمانگاهی برای برخی مدارس در نظــر می گیرد. قرار 
می گذارنــد هر هفتــه از معلمان و دانش آموزان تســت کرونا 
بگیرند. برای رفت و آمد دانش آموزان که بسیار هم مهم است، 
سرویس در نظر گرفتند. گروه های معلمان و خانوادها را برای 
بازگشــایی آماده کردنــد. همه اینها باعث بازگشــایی مدارس 
در انگلیس شــد. دولــت فنالند تمام مدارســش را در اختیار 
دبستانی هایش گذاشت تا دانش آموزان ابتدایی هر روز مدرسه 
برونــد. حاال آموزش و پــرورش ایران وســط تعطیالت با یک 
بخش نامه خشــک و با کلی خط و نشان برای خانواده ها اعالم 

می کند مدارس حضوری است».
حضــور  بــرای  خانواده هــا  آماده نبــودن  دربــاره  او 
دانش آموزانشــان در مدرســه می گویــد: «بســیاری از بچه ها 
ســرویس نداشــتند، خیلی هایشان راهشــان دور بود و والدین 
مجبور شدند از کارشان برای رفت و آمد دانش آموزانشان بزنند. 
مدیــران آمادگی اجرای پروتکل های بهداشــتی را نداشــتند. 
سرویس بهداشــتی مدارس کثیف است و ضدعفونی کننده ای 
وجود ندارد. برخی خانواده ها راضی نمی شــوند بچه ها را به 
مدرسه بفرستند و خیلی ها با ترس می فرستند. روز ۱۴ فروردین 
که به مدرســه رفتیم، دانش آموزان و معلمان بســیار آشفته 
و ســرگردان بودنــد. هنوز هم که هنوز اســت دانش آموزان با 

ادامه از صفحه اول

تهران خاکی ترین شهر جهان
 امــا باالی ۹۰ درصد این گرد و خاک مربوط به توده ای اســت که از 
سمت عراق و سوریه و شرق اردن به اینجا رسیده. به مرور غلظت این 
گرد و غبار کمتر خواهد شد و احتماال بعد از ظهر جمعه بیشترین غلظت 
آلودگی را در کشور تجربه کرده ایم. صبح دیروز گرد و غبار از شهرهایی 
مانند کرمانشــاه و سنندج عبور پیدا کرد و سپس به تهران و بعد از آن 
به مشــهد رسید». او در پاسخ به این ســؤال که آیا این گرد و غبار امروز 
شنبه از کشور خارج می شود، گفت: «تصور نمی کنم که این گرد وخاک 
این هفته از کشــور خارج شــود؛ چرا که امواج دیگری از روی عراق و 
ســوریه در حال شکل گیری هستند و به سبب اینکه در دو سال گذشته 
خشکسالی شدیدی در کل منطقه خاورمیانه حاکم بود و از طرفی چون 
منطقه ما رویش گیاهی مناســبی ندارد و با کم بارشــی و خشکسالی 
سبزینگی منطقه ما کم است و همچنین تاالب ها و کانون های گرد وغبار 
که زمانی آب داشتند، االن خشــک شده اند و حاال با وزش باد خود به 
منشأ گرد و غبار تبدیل می شوند؛ در نتیجه این روند حداقل طی این هفته 
ادامه خواهد داشــت. تا ظرف یک هفته آینده از آنجایی که بارش نیز 
کم است، گرد و غبار فرصت پیدا می کنند همراه این امواج به کشورهایی 
مانند عراق، ایران، عربستان، کویت و در ادامه افغانستان و ترکمنستان 

نیز وارد شوند».
 همچنین رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
ضمن هشدار نسبت به آلودگی شدید هوا در نقاطی از کشور که دچار 
توفان و گرد و غبار شــده اند،  گفت: با توجه به تداوم این شــرایط جوی 
تــا فردا در مناطقی از جمله تهران،  خوزســتان و... وزارت بهداشــت 
درخواســت می کنــد تا مــدارس امــروز (۲۰ فروردین) بــه صورت 
غیرحضوری و مجازی فعال باشند. به گفته عباس شاهسونی وجود 
چنین شــرایط جوی ســبب افرایش بیماری های قلبی، ریوی و مرگ 
زودرس در بیماران قلبی و سالمندان می شود؛ همچنین افزایش شدید 
عالئم تنفسی در کل جمعیت نیز اتفاق خواهد افتاد. شاخص فعلی 
هوا بیش از ۳۰۰ اســت و این اخطاری جدی برای ســالمت انسان ها 
اســت. باید بدانیم که تمام افراد جامعه تحــت تأثیر آثار این آلودگی 

هوا خواهند بود.


