اجتماعی

شنبه  3مهر ۱۴۰۰
 ۱۸صفر .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۶۲

یک توئيت

42روزتا بازگشایی واقعیمدارس

ازامروزفقطکالسهایحضوریهنرستانهاومدارسروستاییوعشایریزیر 15نفردایرمیشود
وبازگشاییهمهمدارساحتماال ازنیمهآبانخواهدبود.اکثرمدارسجهانبازاستوکشورماجزو
 18کشوریاستکهبهدلیلتعطیلیکالسهایحضوری،باخطرافتتحصیلیپنهاندانشآموزانمواجهاست

یک عکس
نخستین روز سال تحصیلی
در یک مدرسه روستایی کردستان

▪کداممدارسازامروزبازگشاییمیشود؟

طبق اعــام وزارت آمــوزش و پــرورش ،از امــروز
دان ـشآمــوزان مــدارس کمجمعیت روستایی و
عشایری ،دانشآموزان هنرستانی برای دروس
مهارتیودانشآموزانپایهاولابتداییبهمدرسه
میروند ️و سایر دان ـشآمــوزان ،فعال آمــوزش را
از طریق شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی دنبال
خواهند کرد ️.حضور دانشآموز کالس اولی در
مدرسه حداقل یکبار در هفته آن هم در ساعات
کوتاهخواهدبود.
▪مشروطبهواکسیناسیوندانشآموزان

شایدمنوشماهمجزوهمانخانوادههاییباشیم
کهاصرارداریم،فرزندانمانبعدازتزریقواکسنبه
مدرسهبروند.اینانتظار،دولتراهممجابکرده
که سرعت تزریق واکسیناسیون دانشآموزان
را افزایش دهد اما مسئله مهم این است که با این
اتفاق ،احتماال چندماه از سال تحصیلی جدید را
هم از دست خواهیم داد و افت تحصیلی پنهان
دانشآموزانمانعمیقترخواهدشد.

رسانه های جهان

راشــــــا تـــــودی:
دادگاهی در هلند
روز پنجشنبه در
مــاجــرای اختالف
مـــــیـــــان کــــــودک
12ســالــه و پــدر ضــدواکــس ـناش به
نفع کــودک رای داد .کــودک 12
ساله به واکسیناسیون تمایل داشته
است در حالی که پدرش مانع انجام
این کار بــود .طبق قوانین هلند در
واکسیناسیون افراد زیر  16سال به
اجــازه والدین نیاز است .در صورت
عدم توافق  ،کودک حق دارد تصمیم
نهایی را بگیرد.
وال اســـتـــریـــت
ژورنال :مدیر مرکز
کنترل و پیشگیری از
بیمار یهای ایاالت
مــتــحــده ،دوز ســوم
واکسن را اجباری کرد .وی گفت :دوز
تقویتکننده باید به افراد  65سال به
باال و همچنین افراد  50تا  64سال با
شرایط پزشکی خاص تزریق شود .دوز
سوم حداقل ششماه پس از آخرین
تزریق تجویز میشود.

بازگشایی مدارس پنج شنبه در تهران

واشنگتن پست دیــروز در توئیتی
نوشت:پزشکی از بخش مراقبت های
ویژه در یکی از بیمارستان های ایاالت
متحده که بیش از  100بیمار مبتال
به کووید 19را از دست داده است،
می گوید :باور نکردنی است که برخی
بیماران حتی از روی تخت بیمارستان
و بستر مرگ خود ،وجود ویروس کرونا
را تکذیب می کنند!

مصطفی عبدالهی -شنبه ،سوم مهرماه ،آغاز
رسمی سال تحصیلی 1400-1401؛ سالی
کهاگرچهشاهدحضورتعدادیازدانشآموزاندر
کالسهایدرسخواهدبود،اماهمچنانبسیاری
از دانشآموزان ،حداقل یک تا دوماه دیگر شاگرد
کالسهای مجازی شبکههای «شاد» و «آموزش»
خواهندبود.

▪فقط 8درصددانشآموزانجهانتعطیلاند

بدنیستنگاهیبهگزارشاخیریونسکوبیندازیم
تاببینیموضعیتفعالیتمدارسدرسایرکشورها،
که آنها نیز از نظر واکسیناسیون هنوز به ایمنی
جمعینرسیدهاند ،چگونهاست:
* هماکنون مــدارس  117کشور جهان به طور
کامل بــاز هستند و  539میلیون دانـشآمــوز
از آمــوزش حضوری استفاده میکنند .تعداد

کشورهایی کــه آمـــوزش ترکیبی حــضــوری و
غیرحضوری را در دستور کــار گذاشتهاند هم
افزایشیافتهاست.
* در نقطه مقابل ،فقط  18کشور جهان با
 117میلیون دانشآموز ،که ما نیز جزو آنها
هستیم ،با استفاده از آموز شهای آنالین،
تلویزیونی و جزو ههای کمکآموزشی ،هنوز
مدارس را تعطیل نگه داشتهاند.

▪ 5ماه دوری از مدرسه 3،تا 9ماه افت

آموزش حضوری و بازگشایی مدارس به قدری
اهمیت دارد که در بیشتر کشورهای اروپایی و
آسیای جنوب شرقی در دوران کرونا ،کودکان
زیر7سالبهمدرسهمیرفتندومیانگینروزهای
تعطیل برای دانـشآمــوزان متوسطه اول و دوم
فقط50روزبودهاست.همچنینمطالعاتبانک
جهانی نشان میدهد اگر کودکان و نوجوانان
برای5ماهازمدرسهدوربمانندوآموزشحضوری
تعطیلباشد،بین3تا9ماهافتکیفیتسالهای
تحصیلیرادرآیندهشاهدخواهیمبود.

سخنگوی آموزش و پرورش در گفت و گو با خراسان تشریح کرد:

جزئیات روند بازگشایی همه مدارس و تشکیل کالس های حضوری
وزارت آموزش و پرورش هم که بیش از دیگر نهادها ،نگران افت تحصیلی
پنهان دانشآموزان است ،از همان سال گذشته مصر به حضوری شدن
کالسهای درس با رعایت دستورالعملهای بهداشتی بود و حاال با
هماهنگیستادملیمقابلهباکرونا،زمینهآنرافراهمکردهاست«.علیرضا
کمرئی» ،سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در حوزه بازگشایی مدارس،
درگفتوگوباخراساندراینبارهمیگوید«:طبقالگویطراحیشدهودر
صورتتداومروندبهبودکرونادرکشور،مدارسمادرچهارمرحلهبازگشایی
خواهندشد؛ابتداازامروزسوممهرماهمدارسروستاییوعشایریزیر15
نفربازگشاییمیشودوازنیمهدوممهرنیزمدارس 30نفرهاینمناطقبه
صورتحضوریفعالخواهدشد.درادامهازابتدایآبانماهمدارسشهری
زیر  300نفر ،میزبان دانشآموزان میشود و از نیمه دوم آبان نیز مدارس
باالی 300دانشآموزبهشکلحضوریدایرخواهدشد».
از کمرئی درباره احتمال حضوریشدن تعدادی از کالسها با توجه به
واکسینه شدن دانشآموزان آنها میپرسم که میگوید :ممکن است با

سال آبی با  ۳۷درصدکاهش بارندگیها به پایان رسید
معاون آب و آبفای وزیر نیرو در صفحه خود در
فضای مجازی نوشت :سال آبی مهرماه ۱۳۹۹
تا آخر شهریور ۱۴۰۰درحالی به پایان رسید که
بارشها نسبت به متوسط دوره بلندمدت ۵۲
ساله با کاهش  ۳۷درصدی همراه بود .قاسم
تقیزادهخامسیهمچنیننوشتهاست:سالآبی
یتوان
اولمهر ۱۳۹۹تاآخرشهریور ۱۴۰۰رام 
یکی از خشکسالترین سالهای نیم قرن اخیر
نامگذاری کــرد.وی ادامه داد :اول مهر برای
مدیران عرصه آب در ایران چه در خشکسالی
و چه ترسالی که اول سال آبی جدید است ،با
دلهره همراه با امید به لطف پروردگار همراه
است و این نگرانی اکنون که کشورمان با تغییر
اقلیم روبهرو شده ،افزایش بیشتری دارد .زیرا
تغییر اقلیم بنا به گفته صاحبنظران سرزمین
را با سالهای خشک طوالنی و ترسالیهای
همراه با سیلهای مخرب روبهرو خواهد کرد.
شها
ویافزود:باوجودکاهش ۳۷درصدیبار 
همچنینآبدرمخازن ۱۹۹سدملیکشوربه
حداقل رسیده و نسبت به سال گذشته حدود

* طبق ایــن گـــزارش از حـــدود  1.5میلیارد
دانشآموزجهان،فقط 117میلیونمعادل7.8
درصدکلدانشآموزانجهان،ازآموزشحضوری
محروماند.
تبعات این موضوع را هم مطالعات بینالمللی
ثابتکردهاست:مطالعاتبینالمللیپیزا نشان
میدهد کشورهایی که تعطیلی مدارس آنها در
دوران کرونا زیاد بوده است ،در سنجش پیشرفت

مهارتهای اساسی رتبه پایینی دارند؛ نمونه آن
کاستاریکا با 170روز تعطیلی است و ایران نیز
موقعیت مشابهی با آن را دارد .در نقطه مقابل
کشورهایی که در ایــن دوران تــاش کردهاند
آمــوزش حضوری را بهنحوی زنــده نگهدارند،
عملکرد بسیار خوبی داشتهاند؛ نمونه آن آلمان،
فنالندوکشورهایاسکاندیناویاست.

 ۳۰درصد کاهش یافته است که اگر نبود سیل
و بارندگی سالهای ۹۸و ۹۹موجودی مخازن
سدهابسیارکمترازاینمیبود.تقیزاد هنوشت:
سازمان هواشناسی پاییز امسال را نیز خشک و
زمستانراطبیعیو زیرطبیعی پیشبینیکرده
است ،هرچند پیشبینی بیش از یکماه حدود
 ۵۰درصــد قابل اطمینان اســت؛ اما سالی که
نکوستازبهارشپیداست.

توجه به تسریع واکسیناسیون ،تعداد دانشآموزان
واکسینهشده برخی مدارس قابل توجه باشد؛ اما با
توجهبهالگویتعریفشدهبرایبازگشاییمدارس،
نمیتوانیمازمعلمانانتظارداشتهباشیمبهطورهمزمانآموزشحضوری
آنها و آموزش مجازی سایر دانشآموزان کالس را دنبال کنند؛ بنابراین
چارهایجزایننیستکههمهمدارسطبقهمینالگوبازگشاییشوند».
البته کمرئی به این نکته هم اشاره میکند که روند بازگشایی مدارس با
واکسیناسیون عمومی کشور در ارتباط است و اینطور نیست که آن را به
میزانواکسیناسیوندانشآموزانمنوطکنیم؛هرچندکهواکسینهشدن
دانشآموزان ،رسیدن به سطح ایمنی جمعی را تسریع خواهد کرد .وی
تصریح میکند :اولویت ما در بازگشایی مدارس ،ایمنی محیط کالسها
و حفاظت از سالمت دانـشآمــوزان است ،به همین دلیل همه مدارس
قبل از بازگشایی ،ارزیابی میشوند و پس از دریافت مجوز ،اجازه پذیرش
دانشآموزانراخواهندداشت.

5
گزیده

قالیباف خبر داد

طرح رتبهبندی معلمان تا ۱۰روز
دیگر در صحن مجلس

رئــیــس مــجــلــس ب ــا اشـــــاره ب ــه ب ــررس ــی طــرح
رتبهبندی فرهنگیان در کمیسیون مربوط،
گــفــت :ایـــن طـــرح  ۱۰روز آیــنــده بــه صحن
میآید   .قالیباف افــزود :بررسی مشکالت و
پیگیریمطالباتفرهنگیاندردستورکارمجلس
یازدهم قــرار دارد که اجــرای طــرح رتبهبندی
معلمان یکی از همین موارد است .وی با اشاره
به مطالبه یکی از فرهنگیان بازنشسته در زمینه
بیکاری جــوانــان ،اظــهــارکــرد :بحث اشتغال
مهمترین موضوع مجلس است و تمام تالش خود
را بهکار گرفتیم تا بیکاری را ریشهکن کنیم.

سخنگویستادملیکرونامطرحکرد

ارائه خدمات در مراکز تجمعی فقط
منوط به داشتن کارت واکسن
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،از الزام
ارائه خدمات با کارت واکسن در آینده نزدیک
خبر داد و گفت :حدود دو تا سه هفته فرصت
دادهایم تا مردم واکسن تزریق کنند و بعد از این
مهلت ،همه خدمات در اماکن تجمعی و برای
استفاده از بلیت هواپیما ،قطار ،اتوبوس و...
بر اساس ارائــه کارت واکسن انجام میشود.
دکتر علیرضا رئیسی ،گفت :با افزایش تزریق
واکسنها میتوانیم بسیاری از مشاغل را که
تعطیل بودند،بازگشایی کنیم .االن نزدیک ۲
سال است که رستورانها ،تاالرها ،باشگاههای
ورزشی و ...به دلیل کرونا در شهرهای قرمز
تعطیل بودهاند .اکنون اگر افراد دو دوز واکسن
تــزریــق کنند ،بــه شــرط رعــایــت پروتکلها،
میتوانیم این اماکن را هم بازگشایی کنیم.

