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یک توئيت

دغدغهها ودردسرهای سالتحصیلیجدید

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که آموزش و پرورش با چالش های قدیمی و جدید رو به روست؛ از کمبود معلم
تا دردسرهای  ۲سال دوری دانش آموزان از درس و مشق حضوری .آیا آموزش و پرورش تدبیری اندیشیده است؟

رسانه های جهان

فــوربــس:در پی
خشکسالیهای
امسال در سراسر
آمــریــکــا و اروپـــا،
فـــقـــط در مـــاه
گذشته ،زمانی
که گرمای کالیفرنیا به شدت افزایش
یافت ،برخی کارشناسان گفتند که
این منطقه در  1200سال گذشته
به این انــدازه خشک نشده است؛ به
طوری که اکنون حدود  250چاه در
این ایالت ،خشک شده است؛ آ نها
بخشی از بیش از  1100حلقه چاه
کالیفرنیا هستند که امسال خشک
شدهاند.
راشاتودی:اداره
آمار فدرال آلمان
روز پــنـجشــنــبــه
گــــزارش داد که
قیمت هــیــزم در
این کشور در این
ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته
 85.7درصــد افزایش یافته است.
ایــن اداره گفته اســت که با افزایش
قیمت انرژی ،افراد بیشتری در آلمان
به هیزم به عنوان راهــی جایگزین
برای گرمکردن خانههای خود روی
آوردهاند .آلمان ،بزرگترین اقتصاد
اتــحــادیــه اروپـــا ،در بحبوحه توقف
عرضه گاز طبیعی روسیه ،با بحران
انرژی دست و پنجه نرم میکند .دیگر
کــشــورهــای اروپــایــی نیز اقداماتی
جدی را برای محدود کردن مصرف
انرژی آغاز کردهاند ،مانند ممنوعیت
روشنایی بیرون ساختمانها و کاهش
دمای گرمایش داخلی.
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غفوریان -حــاال کــه مهر آمـــده ،آیــا بــه همه
کــمــبــودهــا و نــیــازهــای «مـــدرســـه» تــوجــه
شــده اس ــت؟ آیــا نهاد آمـــوزش و پـــرورش که
بعضا گرفتار نــواقــص ابــتــدایــی خــود شامل
کــمــبــود مــعــلــم و فــضــای آمـــوزشـــی اس ــت،
میتواند سربلند باشد؟ آیــا مــدارس دولتی
را توانستند از «بی پناهی» درآورنـــد؟ و. ...
ســال تحصیلی جدید در حالی آغــاز شد که
این چند پرسش و پرسشهای مهم دیگری
پیش روی مسئوالن اســت .آیا نظام آموزش
و پــرورش نمیخواهد خود را برای آمــوزش و
پــرورش فرزندان این سرزمین بزرگ و برای
روزهــای بــزرگ تاریخ نوسازی کند؟همه ما
دارای فرزندانی هستیم که در این مدارس
تحصیل میکنند ،خودمان هم روزی در همین
مدارس زندگی کردیم اما با گذشت همه این
سالها و ابالغ اسناد مهم فرادستی همچون
سند تحول ،چرا آن «تحول» و نوسازی را ما به
عنوان پدران و مادران نمیبینیم؟
البته ایــن دغدغه ها پنهان نبوده و نیست،
چنانکه رهبر انقالب هم به آن اینگونه اشاره
کردهاند« :دستگاه آموزش و پرورش احتیاج به
نوسازی دارد ...حتم ًا احتیاج دارد به نوسازی؛
چــون ،هم فــرســوده اســت ،هم آن روزی هم
که تــازه به وجــود آمــد دارای عیوبی بــود .در
ـرورش ما همان روزی هم که تازه
آمــوزش و پـ
ِ
بود و اینجور فرسوده و کهنه و زمانگذشته
و آسیبدیده نشده بــود ،عیوب اساسیای
وجود داشت که همان عیوب هم تا امروز باقی
مانده .وسیله این تح ّول ،در درجه ا ّول عبارت
است از «سند تح ّول»( .بیانات در دانشگاه
فرهنگیان ) ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
▪و اما مهر آمد

ما در این گــزارش ،نه از ابعاد کالن آمــوزش و
پرورش ،بلکه به شبکه مسائل سال تحصیلی
جدید که اکنون وارد آن شدهایم میپردازیم.
سال تحصیلی  1401-1402در چه شرایط

برایش سخت است اما معلم و مدیر و مدرسه،
باید برای چالشهایی از قبیل بینظمیهای
احتمالی دانش آموزان آماده باشند.
-۵فراموشی «شاد»
به هر روی برای نرم افــزار «شــاد» خوندلها
خورده شد .ساعت ها و هفته ها و ماه ها تعداد
زیادیازمعلمانوخانوادههابهپایشنشستند،
حاال کم لطفی است که آموزش و پرورش این
دستاورد مهم خود را به فراموشی بسپارد و آن
را در جهت توسعه ،تقویت و عدالت آموزشی
به کار نگیرد.

و با چه اقتضائاتی آغاز شده است؟
▪چالش های از مجازی به حضوری

به طور قطع ،شروع مجدد سال تحصیلی پس
از دوسال درگیری با کرونا و توقف یا کجدار و
مریز بودن آموزشهای حضوری ،مهمترین
ویژگی این مهرماه است .اما جدا از این که باید
ازبازگشاییمدارسبهشکلحضوریخرسندو
شادمان بود ،این پرسش هم مطرح است که چه
تدابیری برای چالشهای پیش روی مدارس
حضوری اندیشیده شده است؟
 -۱افت مشهود کیفیت آموزش
به طــور قطع افــت سطح کیفی آموختههای
دانــش آمــوزان در دو سال گذشته به ویــژه در
دروســی همچون ریاضی و درسهــای پایه را
نمیتوان نادیده گرفت .آیا آموزش و پرورش
برای جبران این عقبماندگیهای تحصیلی
به معلمان خود ،دستورالعمل یا توصیههایی
داشته است؟ آیا از معلمان خود خواسته است
که در صورت نیاز ،از موضع انفعال خارج شده و
دروس پایههای قبل را تکرار کنند؟
 -۲دانش آموزان کالس ندیده
یکی دیگر از مسائل مهم این سال تحصیلی،

دانش آموزانی هستند که ورود آنها به عرصه
آموزشباکروناوتدریسمجازیمصادفشدهو
آن طور که باید ،کالس و مدرسه را ندیدهاند و در
حالی که امسال به کالس دوم یا سوم میروند،
هنوز درک درستی از فضای کالس و مدرسه
ندارند .حتما باید معلمان این دو مقطع ،در
نحوه تعامل خود با این دانش آمــوزان ،تامل و
دقتهای کافی و الزم را به کار گیرند.
 -۳حاالت احتمالی در بی میلی به انجام
تکالیف درسی
اگرچه در آموزشهای مجازی و از طریق نرم
افزار شاد ،معلمان تالش خود را به کار گرفتند
تا بتوانند دانش آموزان را به انجام تکالیف مقید
سازند اما هــزاران بهانه و دلیل وجود داشت
که برخی از دانش آموزان به سختگیریهای
معلمان تن ندهند.
 -۴کاهش نظم و انضباط سنتی در کالس
و مدرسه
دانش آمــوزی که اگر از طریق شاد و به شکل
مجازی در کالس حاضر می شده ،احتماال در
حالت درازکشیده یا بدون تقید حضور کامل،
کالسها و این دو سال تحصیلی را گذرانده،
حاال اما باید به قواعد مدرسه تن دهد .حتما

-۶قصه قدیمی کمبود معلم
آری ،کمبود معلم و اینکه در برخی نقاط،
کالسها تا روزها و هفته ها بدون معلم باشند،
قصهایتقریباقدیمیاست.اگرچهوزیرآموزش
وپرورشروزهایقبلاعالمکرد،کمبودمعلمرا
فعالجبرانکردهایماماشخصوزیرهمخودش
میداند که موضوع کمبود معلم ،با روشهای
مقطعی؛ با بهکارگیری نیروهای دیگر ادارات و
سازمان ها یا بازگرداندن بازنشسته ها درست
شدنی نیست .نظام آموزش و پرورش یک بار
برای همیشه باید غصه کمبود معلم را برطرف
کند .غمانگیز است اما ظاهرا واقعیت دارد
که کشور هماکنون  260هزار معلم کم دارد.
ایــن خبری اســت کــه احمد حسین فالحی
عضو کمیسیون آمــوزش مجلس هفته قبل
داده است.
 -۷غصه بازمانده های از تحصیل
آیا میتوان برای فرزندانمان در گوشه و کنار
کشور که به هر دلیلی از تحصیل بازماندهاند،
غصه نخورد .فرزندانمان که از  200هزار نفر
تا بیش از 2میلیون نفر در آمارهای رسمی و
ن سخن به میان آمده است .به هر
غیررسمی از آ 
رویکرونابرتعدادترکتحصیلکردههاافزوده
است و حتی اگر یک نفر هم از تحصیل باز بماند
باز هم زیاد است .نمیدانیم راهکار عملیاتی
و اثربخش آمــوزش و پــرورش برای این «درد»
چیست اما امیدواریم یک روز بیاید که حتی یک
نفر هم از تحصیل باز نماند.

۹
گزیده

کمیته امداد خبر داد

جمع آوری  ۷۸۰۰میلیارد تومان
کمک مردمی در  ۵ماهه امسال

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امــداد از
جمعآوری  ۷۸۰۰میلیارد تومان کمک مردمی
در پنجماهه اول سال در بخشهای مختلف این
نهاد خبر داد .حبیبا ...آسوده   درباره عملکرد
پنجماهه نخست امسال  ،به مهر اظهار کرد :در
مجموع در ایــن مــدت  ۷۸۰۰میلیارد تومان
کمک مردمی در بخشهای مختلف صدقات،
زکــات ،طــرح اکــرام و دیگر پویشها از سوی
خیران و مراکز نیکوکاری انجام شده است .وی
افــزود :از این کمکها  ۲۷۶۷میلیارد تومان
مربوط به صدقات ۱۱۲۸ ،میلیارد تومان زکات
 ۵۱۷۷،میلیارد تومان مربوط به پویشهای
کمیته امداد است .معاون مشارکتهای مردمی
کمیته امــداد تاکید کــرد :کمکهای مردمی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۵۷درصد
رشد داشته است.

ابراز امیدواری برای ایجاد چاههای
ژرف در  3استان کم آب
رئیس ســازمــان مدیریت بحران کشور گفت:
انشــاءا ...بتوانیم برای استانهایی که کمآب
هستند مثل سیستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبی و خــراســان رض ــوی از چــا ههــای ژرف
بهرهمند شویم.
محمد حسن نامی   ،درباره مدیریت بحران آب
به فارس اظهار کرد :در وهله نخست مدیریت
آب بسیار مهم اســت و از طرفی دیگر هم باید
کمبود آب را از دریا تأمین کنیم .وی افزود :یکی
از مسائل مهم و پیش روی ما ،ایجاد چا ههای
ژرف در برخی استانهای کم آب کشور است،
در ایــن زمینه چندین حلقه چــاه آب در استان
سیستان و بلوچستان حفر شده است و ادامه
دارد .رئیس ســازمــان مدیریت بــحــران کشور
تأکید کرد :انشاءا ...بتوانیم برای استانهایی
که کم آب هستند مثل سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و خراسان رضوی از چا ههای
ژرف بهرهمند شویم .وی درباره آمار روستاهای
خالی از سکنه در پی بحران بیآبی ،خاطرنشان
کرد :فع ً
ال آماری از روستاهایی که به دنبال بیآبی
خالی از سکنه شدهاند وجود ندارد اما در بحث
آمایش باید توجه جدی به روستاها شود تا بتوان
توسعه را از این مناطق آغاز کرد.

